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162 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis .................. 320-321 

163 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................. 322-323 

164 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heittvatn ......... 324-325 

165 20. mars Gjaldskrá Rafveitu Borgarness ................... 325-328 

166 20. mars Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrirraforku ........... 328-332 

167 20. mars Gjaldskrá RafveituSauðárkróks .................. 333-334 

168 20. mars Gjaldskrá Rafveitu Siglufjarðar ................... 335-336 

169 20. mars Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ................... 336-338 
170 20. mars Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................... 339—-341 

172 20.mars Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis .................. 343-345 
173 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesjafyrirraforku .......... 346-348 

175 20. mars Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir heitt vatn 351-353 

176 20. mars Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins ................. 353-360 

218 20. mars Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 

með mælitækjum og vogaráhöldum ............... 424-425 

147 21.mars Auglýsingum umferð á Akureyri .................. 289 
128 22 .mars Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ............0.0.0 00. 264
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180 27. mars Auglýsing um fjárhaldsstjórn Hofsóshrepps ........... 364 

177 28. mars Reglugerð um innheimtu höfundarréttargjalds við tollaf- 
greiðslu ......... 000 361-362 

188 28. mars Reglugerð um Hagfræðistofnun Háskóla Íslands ........ 3771-318 
129 29. mars  Reglugerðumlínu- og netasvæði útaf Suðurlandi ........ 265 

304 29. mars Reglugerð umlyf oglæknisáhöld í íslenskum skipum ...... 559—-570 
134 30. mars  Auglýsingum breytingu á gjaldskrám rafveitna ......... 268 

135 30. mars  Auglýsingum breytingu á gjaldskrám hitaveitna. ........ 268 

141 30. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 61/1989, um greiðslu- 

stað, gjalddaga og fullnustu aðflutningsgjalda vegna toll- 
meðferða áinnflutum vörum .................. 213-274 

181 30. mars Gjaldskrá fyrir hundahald í Hveragerði á árinu 1989 ...... 364 

136 31. mars Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Seðlabanka Íslands 

nr. 470 frá 14. nóvember1986 ................ - 269-270 

137 31. mars Reglugerð um jöfnunartoll á innflutar kökur og majones ... 271 

183 3. apríl Reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu, mælingu skipa 

Of. 366-369 
140 4. apríl  Reglugerðumbannvið dragnótaveiðum á Eyjafirði ...... 273 
171 4. apríl Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka ................... 341-343 
174 4. apríl  GjaldskráRafveituStokkseyrar .................. 348-350 

184 4. apríl Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á 

starfssvæði heilbrigðiseftirlits Eyjafjarðar nr. 157/1985, 

með áorðnum breytingum ......... 00... 370 
178 6. apríl Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ............0. 00. 362-363 

179 6. apríl Reglugerð um bann við togveiðum á Breiðdalsgrunni og 
Berufjarðarál ...........0..0 00. 363 

186 6. apríl Reglugerð Hitaveitu Akureyrar ................... 371-376 
185 7. apríl  Samþykkkt um breytingu á gjaldskrá nr. 108/1987, fyrir 

heilbrigðiseftirlit á Akranessvæði, með breytingu nr. 213/ 

1988 00. 370 
222 7. apríl  Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Ólafs Finnssonar 

og Guðrúnar Tómasdóttur frá Fellsenda í Miðdölum í 

Dalasýslu ........000. 0 427 
182 10. apríl  Auglýsingumflutningsjöfnunargjald ásementi ......... 365 

190 10. apríl Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir skreið á Ítalíumarkað fyrir framleiðslu alls 

ársins 1989 nema annað verðiákveðið ............. 380 

191 10. apríl Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli á frystri, skelflettri rækju á framleiðslutímabil- 

inu frá 15. febrúar til 31.maí 1989 nema annað verði 

ákveðið ........0 0 380-381 
192 10. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Strandarlax hf., 

Seyðisfirði ............ 381-382 

193 10. apríl  Auglýsingumstarfsleyfi fyrir sorpstöð Suðurlands, Selfossi 383-384 

202 10. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellsbæjar ................. 389—-390
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203 10. apríl Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykhólahrepps ............ 391 

205 10. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar .................. 394-395 
206 10. apríl Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðaogFella .............. 395-397 

207 10. apríl Gjaldskrá HitaveituSeyðisfjarðar ................. 397-399 
208 10. apríl Gjaldskrá HitaveituHafnar ..................... 399-401 
209 10. apríl Gjaldskrá HitaveituEyra ............ 000... 401-403 
211 10. apríl Gjaldskrá HitaveituSelfoss ............. 405-406 
212 10. apríl Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 407-411 

213 10. apríl Gjaldskrá Rafveitu Akraness ................... 411-414 
214 10. apríl Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrirraforku ...... 415-417 

215 10. apríl Gjaldskrá RafveituSelfoss .........00 0. 418-420 
189 11. apríl Gjaldskrá fyrir efnarannsóknir og aðra þjónustu sem Rann- 

sóknastofnun landbúnaðarinsannast .............. 378-379 
187 12. apríl Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað ..........000 0. 376 

194 12. apríl Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Reykjaness við 

Ísafjarðardjúp 1987-2007 .........00 384 
197 12. apríl Auglýsing um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Reykjavík- 

BP 00 386 
200 12. apríl  Auglýsingum staðfestingu á deiliskipulagi Reykjavíkur .... 388 
201 12. apríl Auglýsing um breytingu á staðfestu deiliskipulagi í Hafnar- 

firði „0... 388 
217 12. apríl Reglugerð um búfjárhald í Neshreppi utan Ennis. ....... 422-423 
204 13. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga ................ 392-393 
216 13. apríl Gjaldskrá vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt 

reglugerð nr. 390/1985 ......000 0 420-422 
210 17. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss, Laugarási, Biskupstungum .  403-405 

220 17. apríl Samþykkt um breytingu á gjaldskrá nr. 109/1987, fyrir heil- 
brigðiseftirlit á Vesturlandssvæði, sbr. breytingu nr. 212/ 

1988 2... 426 
219 18. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 100/1973, um eyð- 

ingu svartbaks og hrafns, með áorðnum breytingum ... 425 

221 18. apríl Reglugerð um breytingu (8. ) á reglugerð um sölu og meðferð 

ávana- og fíkniefnanr. 16/1986 ...........00... 426 

227 18. apríl  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 432 

195 19. apríl  Reglugerðum bann við togveiðum við Þrídranga ........ 385 

196 19. apríl Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 
fyrirSuðurlandi ............... 0. 385-386 

230 19. apríl Reglugerð um þjóðvegi í kaupstöðum og kauptúnum ..... 446-452 

198 21. apríl Reglugerð um bann við togveiðum á Selvogsbanka. ...... 387 

199 21. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð um námsmat í grunn- 

skólanr.65/1985 ......0.000 387 
225 21. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 278/1977, um Tækni- 

skóla Íslands ............. 431 

228 24. apríl  Reglugerðumbannvið veiðumsmábáta ............. 432 

224 25. apríl Gjaldskrá HitaveituSuðureyrarhrepps .............. 429-430
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

229 25. apríl Samþykkt um stjórn Ólafsvíkurkaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar ......... 433-445 

226 26. apríl Reglugerð um bann við togveiðum við Hrollaugseyjar ..... 431 

239 27. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 480/1983 um iðgjöld 
atvinnurekenda til að standa straum af kostnaði vegna 

framkvæmdar laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti 

ogöryggi á vinnustöðum. „........00 0. 407 
242 28. apríl  Auglýsingum gildistöku aðalnámskrár grunnskóla ....... 469 

240 30. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 329/1986, um skír- 

teini gefin út afflugmálastjórn .................. 467 

232 3. maí Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur .................... 454-455 

241 3. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 358, 25. júlí 1986 um 

gatnagerðargjöld í Egilsstaðahreppi, Suður-Múlasýslu ...  468-469 
243 3. maí Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Hafnarfjarðarsvæði 469-471 

231  S. maí Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness ................. 452-453 

247  S. maí Gjaldskrá fyrir hundahald í Mosfellsbæ fyrir árið 1989 ..... 474 

249  S. maí Auglýsing um umferð á Ísafirði ................... 415-478 

234 9. maí Gjaldskrá fyrir afnotflugvalla .................. 461-463 

235 9. maí Gjaldskrá fyrir þjónustu loftferðaettirlits flugmálastjórnar ..  463-464 
237 9. maí Reglugerð um bann við veiðumsmábáta ............. 465—-466 
233 10. maí Reglugerð um búmark og fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur 

verðlagsárið 1989-1990 .......00 0 456-461 

238 10. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 305, 14. júní 1988 um 

búmark og fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur verðlagsár- 

ið 1988—1989, sbr. breytingu með reglugerð nr. 527/1988 .. 466 

245 10. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akureyrar, nr. 

169,20. mars1989 .......00 0 473 
255 10. maí Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrætti af bökkum 

Jökulsárlóns á Breiðamerkursandi í Austur-Skaftafells- 

SÝSIU 0000 482 

275 10. maí Reglur um breytingu á reglum um smíði og búnað íslenskra 

skipa nr. 553/1975 sbr. nr. 124/1988 ............... 500-501 
244 11. maí Reglugerð um undanþágu frá lögum nr. 52/1988, um eiturefni 

og hættuleg efni, vegna sölu málningar- og lakkleysa, sem 

innihalda metanól ............. 0 472-473 

246 11. maí Gjaldskrá vegna hundahalds á Suðurnesjum fyrir árið 1989 .. 414 

248 12. maí Auglýsing um staðfestingu á breytingu á staðfestu aðalskipu- 

lagiSelfoss ........0 475 

253 12. maí Gjaldskrá fyrir árlega skoðun á sjósetningarbúnaði gúmmií- 

björgunarbáta ........00. 0 480 

268 12. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 3, 3. janúar 1983 um 

þorskfisknet ......... 0 493 

252 16. maí Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 
Reykjavíkur .........0 00 480 

250 17. maí Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð um opnunartíma 

lyfjabúðanr.30/1983 . 00... 479
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236 18. maí Reglugerð um bann við togveiðum útafStafnesi ........ 465 
251 18. maí Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988 479 
256 19. maí Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll ................. 483 

254 22. maí Reglugerð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1989 .  481-482 

259 23. maí Viðauki við reglugerð nr. 551 29.desember 1988 um stjórn 

botnfiskveiða 1989 ......020 0 486 
262 23. maí Reglugerð fyrir heilsuhæli Náttúrulækningafélags Íslands, 

Hveragerði .......... 0 487-488 
269 23. maí Auglýsing um umferð á Akureyri .................. 4093 
257 24. maí Reglugerð um bensíngjald .................... 484 
258 25. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir, 

nr. 47727. október 1988 ......00.0 0 484-485 
265 25. maí Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 154 1963 um skiptingu 

Reykjavíkurprótastsdæmis í sóknir og prestaköll, með síð- 
ari breytingum .........0. 0 491 

280 25. maí Reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga, stofn- 
ana þeirraog fyrirtækja ............. 0. 507-508 

290 25. maí Reglur um Styrktarsjóð BlindrabókasafnsÍslands ....... 542 

261 26. maí Reglugerð um afnám banns við togveiðum á Selvogsbanka .. 487 
263 26. maí Gjaldskrá fyrir þjónustu á vegum Heyrnar- og talmeinastöðv- 

arÍslands .........0.. 0... 489 
264 26. maí Reglugerð um breytingar á reglugerð um greiðslur sjúkra- 

tryggðra samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 67, 
20. apríl 1971 með síðari breytingum .............. 489—-491 

270 26. maí Reglur um verðmætismörk vegna yfirlýsingar útflytjanda á 

vörureikningi um uppruna vöru svo og sérstaka tollmeð- 

ferð smáböggla til einkaaðila og einkafarangurs ferða- 
manna samkvæmt fríverslunarsamningum EFTA og EB .. 494 

260 29. maí Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ......... 486 
279 20. maí Reglugerð um merki á skólabifreiðum ............... 506 
266 30. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrám rafveitna ......... 402 

267 30. maí Auglýsing um breytingar á gjaldskrám hitaveitna ........ 402 

277 30. maí Auglýsing um fjárhaldsstjórn Hofsóshrepps ........... 504 
285 30. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 204/1987, um mennt- 

un, réttindi og skyldur sjúkranuddara. „............ 514 

291 31. maí Gjaldskrá fyrirdýralækna ................... 543-546 

273 1. júní — Reglugerð um söfnun og endurvinnslu einnota umbúða fyrir 

drykkjarvörur og skilagjald á drykkjarvörur í einnota um- 
búðum .........0 0 407-499 

281 1. júní — Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Kópaskers ............... 509 
282 1. júní — Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu Kópa- 

skersnr.114/1977 20.00.2220. 510 

283 1. júní — Reglugerð fyrir Vatnsveitu Hólmavíkurhrepps ......... 510-512 

289 1. júní — Gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits- og þjónustustörf Vinnueftir- 

litsríkisins ........... 539-541



XII 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

274 2. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 196 19. apríl 1989, um 

bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum fyrir Suður- 

landi ....... 00 500 
286 2. júní  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 514 
288 5. júní — Auglýsing um staðfestingu á breytingum á áður staðfestu 

deiliskipulagi Kvosarinnar í Reykjavík ............. 539 
203  S. júní — Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

deiliskipulagi í Hvammahverfi í Hafnarfirði .......... 547 
292 8. júní — Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað .......000 000 546 
296 8. júní — Reglugerð um Sjávarútvegsstofnun Háskóla Íslands ...... 551-552 
301 9. júní — Samþykktfyrir Veiðifélag LaxárogBlanks............ 556 
302 9. júní — Samþykktfyrir Veiðifélag Borgarhafnar ............. 557 
303 9. júní  Arðskráfyrir Veiðifélag Mýrarkvíslar ............... 558 
284 12. júní Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrir Suðurlandi ..........00 000 513 
294 12. júní — Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðaogFella .............. 547-549 
295 12. júní Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Laugaráss, Laugarási, Biskupstung- 

UM 2... 549-551 
287 13. júní — Gjaldskrá ogreglurfyrirsímaþjónustu .............. 515-538 

299 15. júní — Auglýsingum staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Suður- 

eyrar við Súgandafjörð ......0...02.0 0 555 

300 1S. júní Reglugerð um (7.) breytingu á reglugerð um greiðslur al- 
mannatrygginga á lyfjakostnaðinr.246/1982 ......... 555 

306 15. júní — Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 
Reykjavíkur ......0.0.20 0 572 

305 16. júní — Samþykktum hundahald í Reykjavík ............... 570-572 
307 19. júní — Reglugerð um vörubifreiðar og sendibifreiðar, sem notaðar 

eru til leiguaksturs og takmarkanir á fjölda þeirra ...... 573-575 
308 19. júní Reglugerð um fólksbifreiðar, sem notaðar eru til leiguaksturs 

og takmarkanir á fjölda þeirra .................. 576-581 

330 19. júní  Reglurumkrómísementi .......00000 0... 602 
331 19. júní Reglurumröraverkpalla .............. 0... 603—-605 

332 19. júní Reglur um hengiverkpalla ..........0 00. 606-608 

334 19. júní — Reglugerð um hækkun fjárhæða (frítekjumarks) skv. 1. tl. 1. 
mgr. 19. gr. laganr. 67/1971 um almannatryggingar ..... 609 

323 20. júní — Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 588-590 

324 20. júní — Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................... 590-591 

325 20. júní — Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir heitt vatn 591-593 

326 20. júní — Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Flúðaognágrenns........... 594-595 
327 20. júní — Gjaldskrá HitaveituEyra....................... 596-597 

328 20. júní — Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks .................. 598-599 

333 20. júní — Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 608 

297 21. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 257 24. maí 1989, um 

bensíngjald ........000 00 553 
329 21. júní — GjaldskráRafveitu Akureyrar ............00..... 600-602
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320 22. júní — Auglýsingum staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Seyðis- 

fjarðar ......... 0 586 

322 22. júní — Auglýsingum umferð í Stykkishólmi ................ 587 

298 26. júní Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi .........0.. 0000. 554 
335 26. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 223, 25. maí 1987 um 

sérstakt jöfnunargjald á kartöflur og vörur unnar úr þeim, 

sbr. breytingu með reglugerð nr. 109 26. febrúar 1988 609 

336 26. júní „ Reglugerðum hrossaræktarbú að Hólum í Hjaltadal ...... 610-611 

319 27. júní Reglugerð uminnheimtu á vangoldnum söluskatti........ 585-586 

338 27. júní — Gjaldskrá HitaveituRangæinga ................... 613-615 
318 28. júní Reglugerð um bann við netaveiðum fiskiskipa 1. júlí-15. 

ágúst1989 ....... 00 585 
357 28. júní — Auglýsingumumferðá Akranesi .................. 687 
337 29. júní — Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur ................... 611-613 

339 29. júní — Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................... 616-617 

340 29. júní Reglurumalmennaskoðunökutækja ............... 618-620 

343 3. júlí Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Skagastrandar 

1988-2008 200... 660 
356 3. júlí Reglugerð fyrir Hitaveitu Dalvíkur ................. 681-—686 

341 5. júlí Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra ......... 621-656 
350  S. júlí Auglýsing um staðfestingu sjárvarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan humar á sumarvertíð 1989 ...... 673 

351  S. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 
grundvelli fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 
1. júnítillS. júlí 1989 ........ 0. 674 

353 5. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. júní 
til30. september 1989 nema annað verði ákveðið ...... 675-677 

354 5. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 
grundvelli á frystri, skelflettri rækju á framleiðslutímabil- 
inu frá 1. júní til30. september 1989, eða þar til annað verði 

Ákveðið 20... 677-678 
358  S. júlí Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Helgu M. Pálsdóttur .... 687 
349 6. júlí Reglur um endurgreiðslu söluskatts af iðgjöldum af ábyrgðar- 

tryggingu bifreiða í eigu fatlaðra. ................ 672 

342  T. júlí Gjaldskrá fyrirdýralækna ............ 0... 656-660) 
355 7. júlí Starfsleyfi fyrir Njörð hf., fiskimjölsverksmiðju, Sandgerði 678-680 

359 7. júlí Skipulagsskrá fyrir skjólbeltasjóð Kristjáns Jónssonar ..... 688 

344 10. júlí Reglugerð um jöfnunargjald ................... 661-668 

345 10. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 137/1989, um jöfnun- 

artoll á innfluttar kökurogmajones. .............. 669 

346 10. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 47/1989, um vöru- 

gjöld, með síðari breytingum ............... 669—670 
348 10. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 319/1989 um inn- 

heimtu á vangoldnum söluskatti ................. 671
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

352 10. júlí Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskattsfiskvinnslufyr- 

irtækja „0... 674 

363 11. júlí Samþykkt um hundahald í Stöðvarhreppi, Suður-Múlasýslu .  690-692 

347 12. júlí Reglugerð um afnám banns við togveiðum á Breiðdalsgrunni 

og Berufjarðarál .........0.. 671 
360 12. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð um útvarp skv. tíma- 

bundnum leyfum nr. 511/1986 með áorðnum breytingum 689 

366 12. júlí Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðar- 

kaupstað .......00. 694-701 

362 14. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð um happdrætti Háskóla 

Íslands, nr.3488.október 1976 ................ 690 
372 17. júlí Samþykkt um hundahald áSuðureyri ............... 706-707 

388 17. júlí Reglur um skráningu og skoðun farandvinnuvéla og vinnu- 

véla ásamt skýringum við einstakargreinar .......... 180-785 

401 17. júlí Reglur um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun 

Á VINNUSTÖÐUM ........00 199—-821 

367 18. júlí Auglýsing um staðfestingu á breytingu á deiliskipulagi iðnað- 

ar- og þjónustusvæðis í Molduhrauni í Garðabæ ....... 701 

371 18. júlí Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

aðalskipulagi Stöðvarfjarðar ................... 705 
364 20. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 257 24. maí 1989, um 

bensíngjald, með síðari breytingum ............... 693 
365 20. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 594 28. desember 

1987, um aukatekjur ríkissjóðs ................. 693 

375 20. júlí Auglýsing um umferð á Hvammstanga .............. 708 

380 20. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 166/1985, um greiðslu 

sjúkratrygginga á kostnað við sjúkrahjálp, sem ekki er unnt 
að veita á íslensku sjúkrahúsi ................... 71 

370 24. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Bæjarveitna Vestmanna- 
eyja fyrir raforku, nr. 214, 10. apríl1989 ............ 705 

381 24. júlí Reglugerð umflugrekstur ............0 0. 112-741 

369 25. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 
ins og Orkubús Vestfjarða ............... 704-705 

383 25. júlí Gjaldskrá fyrir afnotflugvalla .................... 143-744 
386 25. júlí Mengunarvarnareglugerð ............0.... 160-777 

373 26. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 

15.júlí til30.september 1989 .......0 107 

374 26. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir loðnumjöl og loðnulýsi á komandi loðnu- 

vertíð og allt næstkomandi áramóta 1989/1990 ........ 708 

382 26. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 
grundvelli fyrir fullstaðinn, tandurverkaðan og millistaðinn 

þorsk svo og þorskflök og ufsaflök á tímabilinu 1. júní 1989 

til31. Janúar 1990, eða þar til annað verði ákveðið ...... 141-743 
368 27. júlí Reglur um hreindýraveiðar árið 1989 ............... 702-704
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

376 31. júlí Auglýsing um breytingar á gjaldskrám hitaveitna ........ 709 

377 31. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akureyrar 709 
379 31. júlí Auglýsing um fjárhaldsstjórn Hofsóshrepps ........... 71 
387 31. júlí Reglugerð um greiðslur verðmiðlunargjalda til mjólkurbúa 

Árið 1988 ...0...0 111-719 
391 31. júlí Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 188 

392 31. júlí Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 188 

384 1. ágúst Reglugerð um breytingu á byggingarreglugerð nr. 292, 16. 

MA 1979 .......00. 0 145-759 
378 2. ágúst  Reglurumnetaveiði göngusilungsísjó .............. 710 
385 3. ágúst Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 

Reykjavíkur ......2.0 0. 799 

397 9. ágúst Samþykkt um forkaupsrétt Stykkishólmsbæjar að fasteignum 
innan bæjarfélagsins ............00. 792 

398 9. ágúst Samþykkt um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar að fasteign- 

uminnan sveitarfélagsins ................... 193-196 
399 10. ágúst Reglur fyrir samvinnunefnd um gerð svæðisskipulags fyrir 

Akranes og sveitarfélög sunnan Skarðsheiðar ........ 196-797 

400 10. ágúst Reglugerð um holræsi í Stöðvarhreppi, S-Múlasýslu ...... 797-798 

404 10. ágúst Samþykktum álagningu gatnagerðargjalda við byggðar götur 

í Búlandshreppi í S-Múlasýslu .................. 825-826 
406 10. ágúst Reglugerð fyrir Hitaveitu Reykjavíkur .............. 827-832 
390 11. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 363/1988,um tollfrjáls- 

an farangur ferðamanna og farmanna við komu frá útlönd- 
um, einkasölugjaldo.fl............. 187 

389 14. ágúst Auglýsing um endurgreiðslu söluskatts af vogum til notkunar 

í fiskiðnaði og rafeindabúnaði í fiskflokkunarvélar ..... 185-786 

393 14. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir talnagetraunir 

Íslenskrar Getspár, nr. 410 16. ágúst 1988 ........... 788 
403 14. ágúst Reglugerð um verkleg próf til löggildingar til endurskoðunar- 

starfa .........0 0 824-825 
396 15. ágúst Gjaldskrá fyrirleiðsöguskipa .............0.0.... 191-792 

405 15. ágúst Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ......... 826 

423 15. ágúst Hafnarreglugerð fyrir Ólafsvík ................... 873-879 
394 17. ágúst Reglugerð um friðunarsvæði við Ísland .............. 7189-790 

402 18. ágúst  Gjaldskráfyrir póstþjónustu ...........0 0... 822-823 
424 21. ágúst Skipulagsskrá fyrir Nemendagarða búvísindadeildar á 

Hvanneyri .......0 0 879—-881 
415 23. ágúst Gjaldskrá vegna hundahalds í Borgarnesi á árinu 1989 ..... 868 

407 24. ágúst  Reglugerðumvörugjald .............. 000. 832-859 

410 24. ágúst Reglugerð um barnsburðarleyfi starfsmanna ríkisins ...... 861-863 
411 24. ágúst Reglugerð um veikindaforföll starfsmanna ríkisins ....... 863-865 

418 24. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 432, 1. september 

1987 um starfsheiti og starfsréttindi matvælafræðinga, sbr. 

breytingu á þeirri reglugerð nr. 163/1988 ............ 870



XVII 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

395 25. ágúst Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum vestur af 
Vestmannaeyjum ........... 00 790 

408 29. ágúst  Auglýsingum breytingar á gjaldskrám rafveitna. ........ 860 
409 29. ágúst Auglýsing um breytingar á gjaldskrám hitaveitna .... I. 860 
416 29. ágúst Reglugerð um bann við togveiðum á Héraðsflóa ........ 869 
417 29. ágúst Reglugerð um sérstök togveiðisvæði samkvæmt lögum nr. 3. 

8.janúar1988 ......0.0 869-870 
412 30. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 440 15. september 

1988 um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða verð- 

lagsárið 1989—1990, sbr. breytingu með reglugerð nr. 528/ 
1988 2000 866-867 

420 4. sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Bæjarveitna Vestmanna- 
eyja fyrir heitt vatn, nr. 325, 20. júní 1989 ........... 871 

421  4.sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Bæjarveitna Vestmanna- 

eyja fyrir raforku, nr. 214, 10. apríl 1989, með síðari 
breytingum ....... 872 

422  5.sept. Reglugerð umbannvið veiðum smábáta í október 1989 .... 872 
419  7.sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 394, 17. ágúst 1989, 

um friðunarsvæði við Ísland .................... 871 
425  8.sept. Reglugerð umsöluogveitingar áfengis .............. 881-884 
427  8.sept.  Auglýsingumumferðí Reykjavík ................. 885 
428 8. sept. Reglugerð um skráningargjald og árgjald sérlyfja á sérlyfja- 

Skrá 0... 886 
460  8.sept.  Skipulagsskrá fyrir Bóka- og minjasafn Nönnu Guðmunds- 

dóttur ......... 0 946-947 
472  8.sept. — Auglýsing um flutning prestseturs í Bjarnanesprestakalli í 

Skaftafellsprófastsdæmi frá Bjarnarnesiað Höfn ...... 966 
458 11. sept.  Skipulagsskrá fyrir Hagrannsóknastofnunina Freyju, Árnesi, 

Laugarbakka, Vestur-Húnavatnssýslu ............. 944-945 
453 12.sept.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 939 
429 13.sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 430/1984, um sjóðfé- 

laga Lífeyrissjóðs bænda ogiðgjöldtilsjóðsins ........ 887 
426 15. sept. Reglugerð um flugvallagjald og eldsneytisgjald. ........ 885 
455 15. sept. Reglugerð um búfjárhald í Búðahreppi .............. 940-941 
436 18. sept. Reglugerð um breytingu á bráðabirgðareglugerð fyrir Selfoss- 

veiturnr.57,9.febrúar 1989 .............. 906 
449 18. sept. Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988 935 
461 18. sept. Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Suðurnesjum ........ 947-—-948 
450 21. sept.  Auglýsingum (sjöundu) breytingu auglýsingar um afgreiðslu- 

tíma lyfjabúða utan Reykjavíkurnr.50/1983 ......... 935 
463 21. sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Siglu- 

fjarðar nr. 148 18. mars 1982 með síðari breytingum ..... 949-950 
467 21. sept. Reglugerð fyrir Unglingaheimili ríkisins ............. 958-960 
481 21. sept. Reglur um breytingu á reglum um smíði og búnað íslenskra 

skipa nr. 327/1977 .......... 974
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430 22. sept. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins ................. 888-895 

431 22.sept. Gjaldskrá Rafveitu Siglufjarðar ........ 0... 0... 895—-896 

432 22. sept. Gjaldskrá Rafveitu Borgarness .......0 00... 897—899 

433 22. sept. Gjaldskrá RafveituSauðárkróks ........... 000... 899—-901 

434 22. sept.  GjaldskráRafveituSelfoss .....0.0000 00. 901-903 

435 22.sept.  GjaldskráRafveitu Hveragerðis ................. 904-906 

437 22.sept. Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 907-909 

438 22.sept. Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrirraforku ...... 909-912 

441 22. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar .........0....... 920-921 

444 22.sept. Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heittvatn ......... 925-027 

447 22.sept. Gjaldskrá HitaveituSiglufjarðar ............0..... 931-932 

448 22. sept. GjaldskráHitaveituRangæinga ...............0. 933-935 

451 22. sept. Gjaldskrá Rafveitu Akraness ......... 000. 936-939 

459 22. sept. Reglugerð um breytingu á heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972, 
sbr. breytingu nr. 716/1983 .......000 00 945 

465 22. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gatnagerðargjöld í 

Vatnsleysustrandarhreppinr.284/1985 ............ 952 

439 25. sept. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 912-917 

440 25. sept. Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 917-920 

442 25. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar ................. 922-023 

443 25. sept. Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðaogFella .............. 923-925 
445 25. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ...........0... 921-928 

446 25. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 928-930 

462 26. sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrám rafveitna ......... 949 

454 27. sept.  Auglýsingum breytingar á gjaldskrám hitaveitna ........ 940 

456 27. sept. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað ...........0 0... 942 
457 27. sept. Reglugerð um gjöld fyrir þjónustu veitta af Ríkismati sjávar- 

afurða .......0 00 942—-943 
473 27. sept. Reglugerð um boðtækni fyrir hið almenna boðkerti Póst- og 

símamálastofnunar ..........0. 967-968 
482 27. sept.  Auglýsingum umferð í Eskifjarðarkaupstað ........... 974 

452 28. sept.  Auglýsingum breytingar á gjaldskrám rafveitna. ........ 939 

470 28. sept. Reglugerð um sérstök línu- og netasvæði suður og vestur af 

Reykjanesskaga .........2. 0. 965 

464 29. sept. Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar .......... 000... 950-952 

483 29. sept. Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Skagastrand- 
arhöfn nr. 383 29. september 1985 .......000... 975-976 

485 29. sept.  Hafnarreglugerð fyrir Garðabæ ........ 00... 980-986 

493 29. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu ökutækja, 
nr.52315. desember 1988 ....0..%0 00 1000-1001 

466 30. sept. Reglugerð um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða 
verðlagsárið 1990-1991 .......00 0 953-958 

487 30. sept. Auglýsing um niðurfellingu skipunar fjárhaldsstjórnar Hofs- 
ÓSshrEppS 2... 988 

468 2. okt. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka .........0..0... 961-963
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471 2. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 463/1988 um Atvinnu- 

tryggingasjóð útflutningsgreina sbr. reglugerð nr. 505/ 
1988 22.00.0000 966 

471 2. okt. Auglýsing um breyting á starfsleyfi fyrir Fiskmjölsverksmiðju 

Vestmannaeyja (FIVE), Vestmannaeyjum nr. 544/1986 .. 972 

478 2. okt. Auglýsing um breyting á starfsleyfi fyrir Fiskmjölsverksmiðju 

Einars Sigurðssonar (FES), Vestmannaeyjum nr. 545/ 

1986 ....0000 972 
469 3. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Eyra .................. 963-965 

475 3. okt. Auglýsing um breytingu á grunnfjárhæðum skv. 4. og 6. gr., 

sbr. 22. gr.laganr. 83/1984 um erfðaskatt ........... 969 
484 3. okt. Gjaldskrá fyrir heilbrigðis- og mengunarvarnaeftirlit á Aust- 

urlandssvæði ........0 0. 976-979 

474 4. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 344 10. júlí 1989, um 

jöfnunargjald ........000. 0 969 
480  S. okt. Auglýsing um umferð á Akureyri .................. 973 

476 9. okt. Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ................. 970-971 

496 10. okt. Gjaldskrá HitaveituHafnar ..................... 1006—-1008 

497 10. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness ................. 1008-1009 

506 10. okt. — Auglýsingum umferð í Kópavogi .................. 1029 
507 10. okt. Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð um Brand Jónsson ..... 1030 

479 11. okt. Reglugerð um afnám banns við togveiðum út af Stafnesi 973 

486 11. okt. Gjaldskrá fyrir boðkerfisnotendur ................. 986-987 

491 11. okt. Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á 

Norðurlandssvæði eystranr.24/1988 .............. 999 

495 11. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellsbæjar ................. 1004-1005 

488 12. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykja- 

víkurnr.44025. september 1989 ............... 988 

490 16. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 
1. októbertil31. október 1989 ........... 998 

492 16. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli á frystri, skelflettri rækju á framleiðslutímabil- 
inu frá 1.október 1989 til 31.janúar 1990, eða þar til annað 

verður ákveðið ........0.0 0 999—1000 

494 16. okt. — Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 
grundvelli fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. októ- 

bertil31. desember 1989 „0... 1001-1003 

619 16. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 

1. nóvember 1989 til 31. janúar 1990. Einnig staðfestist að 

reiknað verði eitt verðtímabil frá 15. júlí 1989 til31. janúar 
1990 00.00 1230 

498 18. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................. 1010-1012 

489 24. okt. Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 989-998
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499 24. okt. — Auglýsing um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlend- 
arlántökur ............0 000 1012 

509 24. okt. — Reglur um samvinnunefnd um svæðisskipulag Ölfushrepps, 
Hveragerðis-og Selfossbæja .......... 0... 1031-1032 

517 24. okt. — Reglugerð um gatnagerðargjöld á Akureyri ........... 1041-1043 
519 24. okt. Auglýsing um umferð í Garðabæ ......0....0... 1044 

500 25. okt. — Reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra 

ferðamanna ..........00 0. 1013-1014 

501 25. okt. Reglugerð um bókhald og tekjuskráningu virðisaukaskatts- 

skyldraaðila ..........2.00 0 1014-1022 
502 25. okt. — Reglugerð um tryggingaskyldu verðbréfamiðlara og verð- 

bréfafyrirtækja .......0 0. 1022-1024 
508 26. okt. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ......... 1031 

514 26. okt. — Reglugerð um breytingu á reglugerð um eftirlit með útlend- 

ingum,nr.1483.september1965 ................ 1036 
518 27. okt. — Gjaldskrá fyrir hundahaldí Ólafsfirði ............... 1044 
503 30. okt. — Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................... 1025-1026 
504 30. okt. Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyr- 

irtækja „2... 00 1026 

505 30. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ........ 1027-1029 

515 30. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík ......0....... 1036 

568 30. okt. Auglýsing um umferð í Mosfellsbæ ................. 1121 

516 31. okt. Gjaldskrá fyrirdýralækna ........0%00 00 1037-1040 

525 31. okt. Skipulagsskrá fyrir Menningar- og minningarsjóð kvenna 1056-1057 

510  1.nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 486/1982, um sölu- 

skatt, með síðari breytingum ................... 1033-1034 

511  1.nóv. Reglugerð um jöfnunartoll á innfluttar kökur og majones ... 1034 

524  2.nóv. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Þor- 
lákshafnar .........2.0.. 1055 

523  3.nóv.  Auglýsingum veitingu leyfa til áætlunarflugs innanlands 1053-1055 

512  6.nóv. Reglugerð um bann við veiði á síld við Hrollaugseyjar ..... 1035 
513  6.nóv. Reglugerð um bann við línuveiðum í sunnanverðum Faxa- 

flóa ........0 00 1035-1036 
520  7.nóv. Reglugerð um húsbréfadeild og húsbréfaviðskipti vegna 

kaupa eða sölu á notuðumíbúðum ............... 1045-1050 
521  7.nóv. Reglugerð um útgáfu á 1. flokki húsbréfa fyrir Byggingarsjóð 

ríkisins, húsbréfadeild ........... 000... 1051-1052 

522  7.nóv. Reglugerð um húsbréfakaup lífeyrissjóða ............ 1052 

526  8.nóv. Reglugerð um aflamark úr helstu botnfisktegundum við 

Ísland 1990 20.02.0200. 1058 
538 8. nóv. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á sam- 

þykktum fyrir Byggingarsamvinnufélag aldraðra á Suður- 

NESJUM „2... 1079 

527  9.nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Reykhólahrepps ............... 1058—-1059 

534 9. nóv. Reglugerð um umferðarfræðslu ................... 1069-1071



XKXI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

535  9.nóv. Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................... 1071-1073 

536  9.nóv.  GjaldskráRafveituStokkseyrar .................. 1073-1075 
566  9.nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og 

notkun þeirra, nr.3415.júlí 1989 ................ 1119 
537 10.nóv. Starfsleyfi fyrir Haffóður hf., fiskimjölsverksmiðju, Þorláks- 

höfn 2... 1076-1078 
539 13.nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 113, 23. febrúar 1988, 

um veitingu veiðileyfa tilnýrra ognýkeyptraskipa ..... 1079 

529 14. nóv. Reglugerð um framtal ogskil á virðisaukaskatti ......... 1061-1063 
530 14. nóv. Reglugerð um frádrátt virðisaukaskatts .............. 1063-1066 
531 14. nóv.  Reglugerðumsjóðvélar ........... 0. 1066-1067 

532 14. nóv. Reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til sendimanna 

erlendra ríkja ..........00 0 1067-1068 
542 15. nóv. Reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga ............ 1081-1085 
544 15. nóv. Gjaldskrá yfir efna- og örverurannsóknir er Rannsóknastofn- 

un fiskiðnaðarinsannast ........0 000. 1088-1091 

591 15. nóv.  Samþykktumskjaldarmerki Stykkishólms ............ 1177 

533 16.nóv. Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 
fyrir Suðurlandi ..........00 000 1068 

540 16. nóv. Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 

1972-1993 2000... 1080 
546 16. nóv. Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi fyrir Hrísey 

1988-2008 ...0.2.%0 0 1092 
541 17. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð um aukaframlög úr 

Jöfnunarsjóði sveitarfélaga nr. 467, 7. ágúst 1981 með 

síðari breytingum ........00 00 1080 
551 17. nóv.  Auglýsingum umferð í Reykjavík .......0...0.00.. 1096 

545 20. nóv.  Auglýsingum nýttfasteignamat .......... 00... 1091—1092 
549 21. nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss ............0.... 1094-1095 

543 22. nóv. Reglugerð um námskeið og próf til að öðlast leyfi til verð- 
bréfamiðlunar ........0 00 1085-1088 

550 22. nóv. Reglugerð um varðveislu verðbréfa verðbréfasjóða ...... 1095 
556 22.nóv. Reglur um gerð ársreiknings verðbréfasjóðs og ársreiknings 

verðbréfafyrirtækis ............0 0 1106-1107 

557 22.nóv.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 1108 

547 23. nóv. Reglugerð um afnám banns við veiði á síld við Hrollaugseyjar 
1093 

548 23. nóv.  Auglýsingum breytingar á gjaldskrám hitaveitna ........ 1093 

552 23. nóv. Reglugerð umtogbrautir fyrirskíðafólk.............. 1097-1102 

558 23. nóv.  Skipulagsskrá Vísinda- og tækjakaupasjóðs sýklarannsókna- 

deildar Landspítalans ........000 00. 1108-1109 
560 24. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 257 24. maí 1989, um 

bensíngjald ...........00 00 1110 

579 24. nóv. Reglugerð um búfjármörk, markaskrár og takmörkun 
ásammerkingu búfjár ........0. 000. 1135-1149



XX! 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

553 27. nóv. Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir heittvatn .... 1103-1105 
554 27.nóv. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Bæjarveitna Vestmanna- 

eyja fyrir raforku, nr. 438 22. september 1989 ......... 1105 
555 28. nóv.  Auglýsingumumferðí Borgarnesi ................. 1106 
567 28.nóv.  Reglugerðum vigtunsjávarafla ................... 1119-1121 
575 28. nóv. Auglýsingum gjaldtilalmanakssjóðs ............... 1128 

565 30. nóv. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ......... 1118 

569 30. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 467/1989, fyrir 

Unglingaheimili ríkisins ...................... 1122 
592 30. nóv.  Skipulagsskrá Listasafns Sigurjóns Ólafssonar ......... 1178-1184 
559  1.des. Reglugerð um bann við línuveiðum á Grímseyjarsundi .... 1110 

570  1.des. Reglugerð um (5.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988 .. 1122 

561 4. des. Reglugerð um greiðslu virðisaukaskatts af skattskyldri starf- 

semi sveitarfélaga og annarra opinberraaðila......... 1111-1113 

562 4. des. Reglugerð um virðisaukaskatt af eigin þjónustu og úttekt til 

eigin nota innan Óskattskyldra fyrirtækja ogstofnana .... 1114-1116 

563 4. des. Reglugerð um uppgjör, uppgjörstímabil og skil fiskvinnslufyr- 

ittækja „0... 1116-1117 
564 4. des. Reglugerð um undanþágu á virðisaukaskatti vegna góðgerð- 

arstarfsemi ........... 1117-1118 

571  S.des. Gjaldskrá fyrir afnotflugvalla .................. 1123-1124 

572  S.des. Gjaldskrá fyrir þjónustu loftferðaeftirlits flugmálastjórnar .. 1125-1126 

581  S. des. Reglugerð um greiðslur verðmiðlunargjalda til mjólkurbúa 

Árið 1989 ....... 0 1156-1158 
573 6. des. Auglýsing um endurgreiðslu söluskatts fiskvinnslufyrirtækja . 1127 

574  6.des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 462 5. desember 1984 

um búnaðarfræðslu .......000.. 0. 1127 

580 6. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð um flugrekstur nr. 381/ 

1989 00. 1150-1156 
600 6. des. Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit Norðurlandssvæðis vestra, 

sbr.5.gr.3.tl.laganr.81/1988 ........00.. 1200-1201 

609  6.des. — Reglugerð um Íþróttasjóð .............0 0. 1212 
582 7. des. Reglugerð Hitaveitu Blönduóss ............... 1159-1164 

578 8. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 223 25. maí 1987 um 

sérstakt jöfnunargjald á kartöflum og vörum unnum úr 

þeim, sbr. breytingu með reglugerð nr. 109 26. febrúar 

1988 2220 1134 
576 10. des. Reglugerð um virðisaukaskatt af byggingarstarfsemi ...... 1129-1131 

577 10. des. Reglugerð um frjálsa og sérstaka skráningu vegna leigu eða 

söluáfasteign .........00 0 1131-1133 

583 11. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 1164 

584 11. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 1164 

589 13. des. Reglugerð um Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála . 1174-1176 

605 13. des. Reglugerð um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra . 1207-1209



XXIII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

593 14. des. Skipulagsskrá Minningarsjóðsins við Menntaskólann á Akur- 

EYRI 2000 1185-1186 
594 14. des. Skipulagsskrá fyrir Vísindasjóð sérfræðinga á háls-, nef-, og 

eyrnadeild Borgarspítalans ................. 1186-1187 
614 14. des. Reglugerð um skoðun kvikmynda hjá Kvikmyndaeftirliti 

TÍkisins „0... 1221-1222 

597 15. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 403 18. september 

1986 um varnir gegn fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit 

með fiskeldisstöðvum .......... 1193 

607 15. des. — Reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfio.fl. ............. 1210 
608 15.des. — Reglugerð um gjöld fyrir vörumerkio.fl. ............. 1211 
588 18. des. Auglýsing um álagningarstofn fasteignaskatts .......... 1174 

590 18. des. — Reglugerð um bann við línuveiðum í Breiðafirði. ........ 1176 
598 18. des. Samþykkt um gatnagerðargjald í Ísafjarðarkaupstað ..... 1194-1196 

599 18. des. Gjaldskrá fyrirhafnir ............... 1196-1199 

601 18. des. Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðaogFella .............. 1201-1203 

604 18. des. Reglugerð um árstíðabundið verðmiðlunargjald af verði 

mjólkurtilframleiðenda .................. 1205-1206 

643 18. des. Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 

með mælitækjum og vogaráhöldum ............... 1290-1292 
585 19.des. — Reglugerð umstjórn botnfiskveiða1990 ............. 1165-1170 
586 19. des. Reglugerð um veiðar á úthafsrækju 1990 ............. 1170-1172 

587 19. des. Reglugerð um veiðar smábáta 1990 ................. 1172-1174 

595 19. des. Skipulagsskrá fyrir Hjálparstofnun kirkjunnar ......... 1188-1191 

596 19. des. Skipulagsskrá Bréfaskólans ................ 1191-1193 

602 19. des. — Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Bíldudals................ 1203-1204 
616 19. des. Gjaldskrá fyrir hundahald í Reykjavík á árinu 1990 ....... 1223 

623 19.des. — Reglugerð fyrir Vatnsveitu Akureyrar ............... 1236-1240 
620 20. des. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................ 1231-1232 

650 20. des. — Auglýsingum umferð í Kópavogi .................. 1309 
651 20.des. — Auglýsingum umferð í Kópavogi .................. 1310 
603 21. des. — Auglýsingum umferð á Sauðárkróki ................ 1204 
610 22.des. — Reglugerð um útvarp samkvæmt tímabundnumleyfum .... 1213-1218 
611 22. des. Reglugerð um auglýsingar í útvarpi ................. 1218-1219 

612 22. des. Reglugerð um tilkynningu vinnuslysa ............... 1220 

626 22. des. Gjaldskrá Hitaveitu Reykhólahrepps ............... 1244-1245 

613 27. des. Reglugerð um breytingu á mengunarvarnareglugerð nr. 386/ 

1989 2000 1220 
615 27.des. — Reglugerðumvitagjald ............... 0. 1222-1223 
621 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga ................... 1232-1234 

622 27. des. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Laugaráss, Laugarási, Biskupstung- 

UM 0 1234-1236 

624 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellsbæjar ................. 1240-1242 

625 27. des. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Flúða og nágrennis........... 1242-1244 

627 27. des. Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrirraforku ........... 1246-1250
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

628 27. des. Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur .......... 1251-1252 

629 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 1253-1255 

630 27. des. — Gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar ................. 1255-1256 
631 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................. 1257-1258 

648 27. des. — Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Reykhólahreppi ... 1305-1306 
649 27. des. — Samþykkt um gatnagerðargjöld á Reykhólum í Reykhóla- 

hreppi .......20 00 1307-1309 
606 28. des. — Auglýsing um innheimtuhlutfall útsvars í staðgreiðslu á árinu 

1990 00.200 1209 
617 28. des. — Auglýsing um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutnings- 

gjalda af ýmsum aðföngum til samkeppnisiðnaðar ...... 1224-1228 

618 28. des. Reglugerð um greiðslu barnabóta á árinu 1990 .......... 1228-1230 

632 28. des. — Reglugerð um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrá- 
settar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensín .... 1259-1261 

633 28. des. Reglugerð um greiðslu barnabótaauka á árinu 1990 ...... 1261-1262 

634 28. des. — Reglugerð uminnheimtu þinggjalda áárinu 1990. ....... 1262-1263 
635 28. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79/1988, um persónu- 

afslátt og sjómannaafslátt, með síðari breytingum ...... 1264 
636 28. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 593/1987, um þunga- 

skatt, með síðari breytingum ................... 1265-1266 
639 28. des. Reglugerð um innheimtu fóðurgjalda ............... 1269-1271 

642 28. des. — Reglugerðumdómsmálagjöldo.fl.................. 1288-1290 
652 28. des. Arðskrá fyrir Veiðifélag Apavatns .............. 1310-1311 

653 28. des. — Bæjanöfnofl.........000%0. 000 1311-1312 
655 28. des. Reglugerð um gerð og búnaðökutækja .............. 1313-1366 

637 29. des. Reglugerð um endurgreiðslu vegna virðisaukaskatts af mat- 

vÖrUO I 1266-1268 

638 29. des. — Reglugerðum veiðieftirlitsgjald .................. 1268-1269 
640 29. des. — Reglugerð um greiðslufrest á virðisaukaskattiítolli ...... 1272-1285 
641 29. des. — Reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til byggjenda 

íbúðarhúsnæðis .........0000 0 1285-1287 
644 29. des. Reglugerð um aukatekjur ríkissjóðs ................ 1292-1296 

645 29. des. Reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu, mælingu skipa 

Of... 1297-1300 
654 29. des. Reglugerð um breyting á mjólkurreglugerð nr. 35/1986 .... 1312
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Nr. - Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Reikningar 

139 Reikningur Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru ... 272 
145 Reikningur Tryggingarsjóðs viðskiptabanka, fyrir árið 1988 . 280-282 
223 Reikningur Innheimtustofnunar sveitarfélaga fyrir árið 1987. 428 

271 Reikningur Grænlandssjóðs fyrir árið 1986 ............ 495 

272 Reikningur Grænlandssjóðs fyrirárið1987 ............ 496 

276 Reikningur Lífeyrissjóðsbænda1988 ............... 502-504 

278 Reikningur Þjóðhátíðarsjóðs fyrir árið 1988 ........... 505 

309 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians kon- 
ungs X og Alexandrine drottningar árið 1988 ......... 581 

310 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísa- 

fjarðarsýslu fyrir árið 1988 ............ 0. 581 
311 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóhanns Jó- 

hannessonar og Sigurbjargar Guðnadóttur, fyrir árið 1988 582 
312 Reikningur fyrir Styrktarsjóð Þórarins Tulinius, fyrir árið 

1988 2200. 582 
313 Reikningur yfir tekjur og gjöld Grímseyjarsjóðs W. Fiske, 

fyrirárið1988 ......0000 0 583 

314 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers, 

fyrirárið1988 .......... 0 583 
315 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns 

Nikulássonar fyrir árið 1988 ................. 584 

316 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða 
tjón af jarðeldum, fyrir árið 1988 ................. 584 

317 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna 
Steinunnar Sighvatsdóttur og Magnúsar Ólafssonar, fyrir 
Árið 1988 ........ 0 584 

321 Reikningur yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígs, fyrir árið 1988 . 586 

361 Reikningur Grænlandssjóðs fyrir árið 1988 ............ 689 

413 Reikningur Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteins- 
sonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1988 ........ 807 

414 Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1988 868 

528 Reikningur Innheimtustofnunar sveitarfélaga .......... 1059—1060 
646 Reikningur Bjargráðasjóðs fyrirárið 1988 ............ 1300-1302 

647 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga fyrir árið 1988 ....... 1303-1305 

656 Heiðursmerki fálkaorðunnar ...........00.0.0..... 1367-1369 

657 Embættiogsýslamir .........0020. 00. 1370-1381 

658 Skrá tilkynninga um ný hlutafélög sem birtust í Lögbirtinga- 

blaði 1989 .....000000 00 1382-1392 

659 Skrá firmatilkynninga sem birtust í Lögbirtingablaði 1989 1393-1414 

660 Skrá samvinnufélagatilkynninga sem birtust í Lögbirtinga- 

blaði 1989 .....200 0 1415



Yfirlit 

eftir málaflokkum. 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Aðflutningsgjöld, sjá Skattamál, tollamál. 

Akranes. 

116 1. mars Auglýsing um breytingu á lögsögumörkum Akraneskaups- 
staðar og Innri-Akraneshrepps.................. 250-251 

143 14. mars  Auglýsingumstarfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Akranesi ..... 276-278 
154 20.mars Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 303-305 

185 7. apríl Samþykkt um breytingu á gjaldskrá nr. 108/1987, fyrir heil- 

brigðiseftirlit á Akranessvæði, með breytingu nr. 213/1988 370 
213 10. apríl Gjaldskrá Rafveitu Akraness .................... 411-414 
323 20. júní Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 588-590 
357 28. Júní — Auglýsingum umferð á Akranesi .................. 687 
399 10. ágúst Reglur fyrir samvinnunefnd um gerð svæðisskipulags fyrir 

Akranes og sveitarfélög sunna Skarðsheiðar ......... 196-797 
446 25. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 928-930 
451 22. sept. Gjaldskrá Rafveitu Akraness .................. 936-939 
505 30. okt. — Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 1027-1029 
629 27. des. — Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 1253-1255 

Akureyri. 

147 21. mars  Auglýsingum umferð á Akureyri .................. 289 
159 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................... 314-315 
169 20. mars Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ................. 336-338 

186 6. apríl Reglugerð Hitaveitu Akureyrar ................... 371-376 
245 10. maí — Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akureyrar, nr. 

16920.mars1988 .......00 00 473 
269 23. maí Auglýsing um umferð á Akureyri .................. 493 

324 20. júní — Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................... 590-591 
329 21. júní — Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ................... 600-602 
377 31. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akureyrar 709 

445 25. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................... 927-928 
464 29. sept. Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ................... 950-952 
480  5.okt. — Auglýsingum umferð á Akureyri .................. 973 

503 30. okt.. — Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................... 1025-1026 

517 24.okt. — Reglugerð um gatnagerðargjöld á Akureyri ........... 1041-1043 
540 16.nóv. Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 

1972-1993 ....00200 0 1080
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593 10. des. Skipulagsskrá Minningarsjóðsins við Menntaskólann á Akur- 

EYRI 2... 1185-1186 
620 20. des. — Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................... 1231-1232 
623 19.des. — Reglugerð fyrir Vatnsveitu Akureyrar ............... 1236-1240 

Almannatryggingar. 

74 10. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 170/1987 um þátttöku 
almannatrygginga í bifreiðakaupum fatlaðra ......... 178 

97  3.mars Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ......... 228 
148 10. mars Reglugerð um þátttöku sveitarfélaga í kostnaði sjúkrasam- 

laga .........2 0 289-290 
260 29. maí Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ......... 486 
264 26. maí Reglugerð um breytingar á reglugerð um greiðslur sjúkra- 

tryggðra samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 67, 
20. apríl 1971 með síðari breytingum .............. 489—-491 

300 15. júní Reglugerð um (7.) breytingu á reglugerð um greiðslur al- 
mannatrygginga á lyfjakostnaði nr.246/1982 ......... 555 

334 19. júní — Reglugerð um hækkun fjárhæða (frítekjumarks) skv. 1. tl.1. 
mgr. 19. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar ..... 609 

380 20. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 166/1985, um greiðslu 
sjúkratrygginga á kostnaði við sjúkrahjálp, sem ekki er 

unnt að veita á íslensku sjúkrahúsi ................ 71 
405 15. ágúst Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ......... 826 
508 26. okt. — Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ......... 1031 
565 30. nóv. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ......... 1118 

Atvinnuréttindi. 
10  5.jan. — Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 432/1987 um starfs- 

heiti og starfsréttindi matvælafræðinga með breytingu nr. 

163/1988 22.00.0200 18 
26 16. jan. Reglugerð um próf og löggildingu fyrir dómtúlka og skjalþýð- 

ENÁUF .......... 46-47 

27 16. jan. Reglugerð um matartækna .............0.... 48 
88 20. feb. Reglugerð umkafarastörf ...................... 203-213 

285 30. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 204/1987 um mennt- 

un, réttindi og skyldur sjúkranuddara ............. 514 
418 24. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 432, 1. september 

1987 um starfsheiti og starfsréttindi matvælafræðinga, sbr. 

breytingu á þeirri reglugerð nr. 163/1988 ............ 870 

Atvinnustarfssemi. 

45 11. jan. Reglugerð um starfrækslu jarðstöðva fyrir móttöku sjón- 
varpsefnis um fjarskiptatungl ................... 67—-68
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216 13. apríl Gjaldskrá vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt 

reglugerð nr.390/1985 ........0 0 420-422 
489 24. okt. — Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar . 989-998 

Auglýsingar. 

62 20. feb. Reglugerð um bann við áfengisauglýsingum ........... 168 

611 22.des. — Reglugerðum auglýsingaríútvarpi................. 1218-1219 

Áfengismál. 

62 20.feb. — Reglugerð um bann við áfengisauglýsingum ........... 168 
425  8.sept.  Reglugerðumsölu og veitingaráfengis .............. 881-884 

Árnessýsla. 

25 10. jan. Samþykkt um stjórn og fundarsköp Stokkseyrarhrepps .... 35-45 

49 30. jan. Reglur fyrir samvinnunefnd um skipulagsmál Þingvalla-, 
Grafnings- og Grímsneshrepps ................ 103-104 

52 23. jan. Auglýsing um staðfestingu aðalskipulags fyrir Eyrarbakka .. 106 

163 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................. 322-323 
171 4. apríl Gjaldskrá RafveituEyrarbakka................... 341-343 

174 4. apríl Gjaldskrá RafveituStokkseyrar .................. 348-350 
209 10. apríl  GjaldskráHitaveituEyra....................... 401-403 
248 12. maí — Auglýsing um staðfestingu á breytingu á staðfestu aðalskipu- 

lagiSelfoss .......... 0 475 
295 12. júní — Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Laugaráss, Laugarási Biskupstung- 

UM 549-551 

326 20. júní — Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Flúða og nágrennis........... 594-595 
327 20. júní — GjaldskráHitaveituEyra ....................... 596-597 

468 2. okt. — Gjaldskrá RafveituEyrarbakka................... 961-963 
498 18. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................. 1010-1012 

524  2.nóv. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 

Þorlákshafnar ............... 00 1055 

536  9.nóv. Gjaldskrá RafveituStokkseyrar .................. 1073-1075 

537 10.nóv. Starfsleyfi fyrir Haffóður hf., fiskimjölsverksmiðju, Þorláks- 

höfn „2... 1076-1078 
622 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss, Laugarási, Biskupstungum . 1234-1236 

625 27. des. — Gjaldskráfyrir Hitaveitu Flúðaognágrennis........... 1242-1244 
631 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................. 1257-1258 

Ávana- og fikniefni, sjá Lyf.
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Bankamál. 

18 23. jan. Reglugerð um lánskjaravísitölu til verðtryggingar sparifjár og 
lánsfjár ........0.. 0 25-26 

19 23. jan. Auglýsing um grundvöll lánskjaravísitölu til verðtryggingar 

sparifjároglánsfjár ............00 00. 26 

136 31. mars Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Seðlabanka Íslands 

nr. 470 frá 14. nóvember 1986 ................ 269-270 

Barðastrandarsýsla. 

31 23. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélagið Suðurfossa, Barðastrandarsýslu . 51 
146 15. mars  Hafnarreglugerð fyrir Tálknafjarðarhöfn ............. 283-289 

203 10. apríl Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykhólahrepps ............ 391 
602 19. des. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Bíldudals ................ 1203-1204 

626 22. des. — Gjaldskrá Hitaveitu Reykhólahrepps ............... 1244-1245 
648 27. des. Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Reykhólahreppi ... 1305-1306 

649 27. des. Samþykkt um gatnagerðargjöld á Reykhólum í Reykhóla- 

hreppi ........0 00 1307-1309 

Bensín, sjá Eldsneyti. 

Bifreiðagjöld, sjá Skattamál, tollamál; Ökutæki. 

Bifreiðar, sjá Ökutæki. 

Birting laga og stjórnvaldaerinda. 

122 17. mars Auglýsing um gjald fyrir birtingu efnis í B-deild Stjórnartíð- 

iNdA 22... 260 
126 17. mars Auglýsing um gjald fyrir tilkynningar o.fl. sem birtast í 

Lögbirtingablaðinu ............ 0. 263 

Borgarfjarðarsýsla, sjá Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

Bókhald. 
280 25. maí Reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og stofn- 

ana þeirraog fyrirtækja ........0..0 0. 507-508 
403 14. ágúst Reglugerð um verkleg próf til löggildingar til endurskoðunar- 

starfa .........0 00 824-825 

Búfjárhald, sjá Landbúnaður. 

Búnaðarmál, sjá Landbúnaður.
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Byggingarmál. 

576 10. des. Reglugerð um virðisaukaskatt af byggingarstarfsemi ...... 1129-1131 

641 29. des. — Reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til byggjenda 
íbúðarhúsnæðis ............. 00 1285-1287 

Byggingasamvinnufélög, sjá Húsnæðismál. 

Bæjanöfn. 

653 28.des. — Bæjanöfno.fl...........0.0 0 1311-1312 

Bæjarstjórnir, sjá Sveitastjórnarmál. 

Dalasýsla. 

34 23. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélag Ljárskógavatna, Dalasýslu ..... 54 

35 23. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélagið Ljá, Dalasýslu ........... 55 

59 30. jan. Arðskrá fyrir Veiðifélag Krossár í Dalasýslu ........... 162 

115  9.mars  Samþykktum takmörkun á hundahaldi í Laxárdalshreppi 249-250 
222  17.apríl  Skipulagsskrá fyrir Minnngarsjóð hjónanna Ólafs Finnssonar 

og Guðrúnar Tómasdóttur frá Fellsenda í Miðdölum í 

Dalasýslu .........0000 0 427 

Dalvík. 

120 14. mars  Auglýsingum starfsleyfi fyrir sorpeyðingu í Dalvík ....... 257-258 

232 3. maí Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur .................... 454-455 

356 3. júlí Reglugerð fyrir Hitaveitu Dalvíkur ................. 681-686 

Dómsmál. 

642 28. des. Reglugerð um dómsmálagjöldo fl. ................. 1288-1290 

Dýralæknar, sjá Landbúnaður. 

Einkaleyfi. 

82 21. feb. Reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfio.fl. ............. 185 

607 15. des. — Reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfio.fl. ............. 1210 

Eiturefni, sjá Heilbrigðismál.
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Eldsneyti. 

257 24. maí Reglugerð um bensíngjald ............ 0... 484 
297 21. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 257 24. maí 1989, um 

bensíngjald ........... 00 553 

364 20. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 257 24. maí 1989, um 
bensíngjald, með síðari breytingum ............... 693 

426 15. sept. Reglugerð um flugvallagjald og eldsneytisgjald ......... 885 

560 24. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 257 24. maí 1989, um 
bensíngjald .........000 00 1110 

Embætti, sýslanir. 

657 Embættiogsýslanir ..........0.0 00. 1370-1381 

Embættismenn, sjá Opinberir starfsmenn. 

Eskifjörður. 

482 27. sept.  Auglýsingum umferð í Eskifjarðarkaupstað ........... 974 

Eyðing svartbaks, sjá Veiði, friðun. 

Eyjafjarðarsýsla. 

29 2. feb. Reglugerð um bann við dragnóta- og línuveiðum í Eyjafirði 4950 
140 4. apríl  Reglugerðumbann við dragnótaveiðum á Eyjafirði ...... 273 
184 4. apríl Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á 

starfssvæði heilbrigðiseftirlits Eyjafjarðar nr. 157/1985, 

með áorðnum breytingum ............0 0. 370 

546 16. nóv. Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi fyrir Hrísey 

1988-2008 .......0 0 1092 

Fasteignaskattur, sjá Skattamál, tollamál. 

Fasteignir. 

545 20. nóv. Auglýsing um nýttfasteignamat ................... 1091-1092 
571 10.des. — Reglugerð um frjálsa og sérstaka skráningu vegna leigu eða 

söluáfasteign .........000 0 1131-1133 

588 18. des. — Auglýsingum álagningarstofn fasteignaskatts .......... 1174
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Fatlaðir, sjá Félagsmál. 

Félagsmál. 

30 9. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 180/1987 um Bygg- 
ingarsjóð verkamanna og félagslegaríbúðir .......... 50 

54 8. feb. Reglugerð um lánveitingar Byggingarsjóðs ríkisins ....... 107-125 
74 10. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 170/1987 um þátttöku 

almannatrygginga í bifreiðakaupum fatlaðra ......... 178 
86 20. feb. Reglugerð um kaupleiguíbúðir ................... 188-192 

349 “6. júlí Reglur um endurgreiðslu söluskatts af iðgjöldum af ábyrgðar- 

tryggingu bifreiða í eigufatlaðra ................. 672 
410 24. ágúst Reglugerð um barnsburðarleyfi starfsmanna ríkisins ...... 861-863 

411 24. ágúst Reglugerð um veikindaforföll starfsmanna ríkisins ....... 863-865 

467 2?21.sept. Reglugerð fyrir Unglingaheimili ríkisins ............. 958-960 

569 30. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 467/1989, fyrir 

Unglingaheimili ríkisins ................... 1122 

605 13. des. Reglugerð um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra . 1207-1209 

618 28. des. Reglugerð um greiðslu barnabóta á árinu 1990 .......... 1228-1230 

633 28. des. Reglugerð um greiðslu barnabótaauka á árinu 1990 ...... 1261-1262 

Félög og firmu. 

659 Skrá firmatilkynninga sem birtust í Lögbirtingablaði 1989 1393-1414 

660 Skrá samvinnufélagatilkynninga sem birtust í Lögbirtinga- 
blaði 1989 ......200 1415 

Fiskeldi. 
192 10. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Strandarlax hf., 

Seyðisfirði ...........0 00 381-382 
597 15. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 403 18. september 

1986 um varnir gegn fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit 

með fiskeldisstöðvum ........ 0 1193 

Fiskirækt, sjá Veiðar, friðun. 

Fiskveiðar, sjá Sjávarútvegur; Veiði, friðun. 

Fjallskil, sjá Landbúnaður. 

Fjarskipti. 

45 11. jan. Reglugerð um starfrækslu jarðstöðva fyrir móttöku sjón- 

varpsefnis um fjarskiptatumgl ............... 67—68
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473 27.sept. Reglugerð um boðtækni fyrir hið almenna boðkerti Þóst- og 
símamálastofnunar ............0. 00. 967-968 

486 11. okt. — Gjaldskrá fyrir boðkerfisnotendur ................. 986-987 

Fjármögnunarleiga. 
489 24. okt. — Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 989-—-998 

Flugmál. 
234 9. maí Gjaldskrá fyrir afnotflugvalla .................... 461-463 
235 9. maí Gjaldskrá fyrir þjónustu loftferðaeftirlits flugmálastjórnar ..  463-464 

240 30. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 329/1986 um skírteini 

gefin út afflugmálastjórn ................0.... 4607 

381 24. júlí Reglugerð umflugrekstur ...................... 112-741 
383 25. júlí Gjaldskrá fyrir afnotflugvalla .................... 143-744 
426 15. sept. Reglugerð um flugvallagjald og eldneytisgjald.......... 885 

523  3.nóv.  Auglýsingum veitingu leyfa til áætlunarflugs innanlands 1053-1055 
571  S. des. Gjaldskrá fyrir afnotflugvalla .................... 1123-1124 
572 5. des. Gjaldskrá fyrir þjónustu loftferðaeftirlits flugmálastjórnar .. 1125-1126 
580 6. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð um flugrekstur nr. 381/ 

1989 2... 1150-1156 

Forkaupsréttur, sjá Kaupréttur, forkaupsréttur. 

Fólksflutningar, sjá Ökutæki; Ferðamál. 

Fólkvangur, sjá Náttúrurannsóknir, náttúruvernd. 

Friðslýsing, sjá Náttúrurannsóknir, náttúruvernd. 

Friðun, sjá Veiði, friðun. 

Garðabær. 
367 18. júlí Auglýsing um staðfestingu á breytingu á deiliskipulagi iðnað- 

ar- Og þjónustusvæðis í Molduhrauni í Garðabæ ....... 701 
485 29. sept.  Hafnarreglugerð fyrir Garðakaupstað ............... 980-986 
519 24. okt. Auglýsing um umferðí Garðabæ .................. 1044 

Gatnagerðargjöld, sjá Tekjustofnar sveitarfélaga. 

Geislavarnir ríkisins, sjá 

Öryggismál.
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Getraumir, sjá Happdrætti. 

Gjaldeyrismál. 

489 24. okt. — Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 
innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar . 989-998 

Grindavík, sjá Suðurnes. 

Hafnarfjörður. 

46 24. jan. Samþykkt um forkaupsrétt Hafnarfjarðar að fasteignum inn- 

an sveitarfélagsins .......... 0 68 
201 12. apríl Auglýsing um breytingu á staðfestu deiliskipulagi í Hafnar- 

fifði 2... 388 
212 10. apríl Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 407-411 
243 3. maí Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Hafnarfjarðarsvæði 469-471 
293 5. júní Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

deiliskipulagi í Hvammahverfi í Hafnarfirði .......... 547 
439 25. sept. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 912-917 

Hafnir. 

56 8. feb. Hafnarreglugerð fyrir Ísafjarðarhöfn ............... 139—145 
93 7. mars Gjaldskrá fyriríslenskarhafnir ................... 221-224 

101 10. mars  Gjalsdskráfyrirlandshafnir .........0.0 000... 236-239 
146 15. mars  Hafnarreglugerð fyrir Tálknafjarðarhöfn ............. 283-289 

423 15. ágúst Hafnarreglugerð fyrir Ólafsvík 20... 873-879 

483 29. sept. Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Skagastrand- 

arhöfn nr. 383 29. september 1985 ............ 975-976 
485 29. sept.  Hafnarreglugerð fyrir Garðakaupstað ............... 980-986 
599 18. des. — Gjaldskráfyrirhafnir ............0. 00. 1196-1199 

Happdrætti. 

36 7. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir, 

nr.47727. október 1988 „2... 56 
53 2. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð um happdrætti dvalar- 

heimilis aldraðra sjómanna, nr.37125. október 1976 .... 106 

258 25. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir, 

nr. 47727. október 1988 .......02.0 0 484-485 
362 14. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð um happdrætti Háskóla 

Íslands, nr. 3488. október 1976 ............... 690 

393 14. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir talnagetraunir 

Íslenskrar Getspár, nr. 410 16. ágúst 1988 ........... 788
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Háskóli Íslands. 
119 10. mars Reglugerð um Orðabók Háskólans................. 254-256 
188 28. mars Reglugerð um Hagfræðistofnun Háskóla Íslands ........ 371-378 
296 8. júní — Reglugerðum Sjávarútvegsstofnun Hálskóla Íslands ..... 551-552 
362 14. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð um happdrætti Háskóla 

Íslands, nr.3488. október 1976 .......00.. 690 

Heiðursmerki. 

656 Heiðursmerki fálkaorðunnar .................... 1367-1369 

Heilbrigðiseftirlit. 

105 28. feb. Samþykkt um breytingu á gjaldskrá fyrir heilbrigðisettirlit í 

Norðurlandi vestra, sbr. 5. gr.3.tl.laganr. 81/1988 ..... 242 

131 14. mars Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Suðurlandssvæði fyrir árið 
1989 00... 266 

184 4. apríl Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á 
starfssvæði heilbrigðiseftirlits Eyjafjarðar nr. 157/1985, 

með áorðnum breytingum ................... 370 

185 7. apríl Samþykkt um breytingu á gjaldskrá nr. 108/1987, fyrir heil- 

brigðiseftirlit á Akranessvæði, með breytingu nr. 213/1988 370 

220 17. apríl Samþykkt um breytingu á gjaldskrá nr. 109/1987, fyrir heil- 

brigðiseftirlit á Vesturlandssvæði, sbr. breytingu nr. 212/ 
1988 20. 426 

243 3. maí Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Hafnarfjarðarsvæði 469--471 
254 22. maí Reglugerð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1989 .  481-482 
461 18. sept. Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlitá Suðurnesjum ........ 947-948 

491 11. okt. — Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á 

Norðurlandssvæði eystra nr. 24/1988 .............. 999 
514 26. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð um eftirlit með útlend- 

ingum, nr. 1483. september 1965 ................ 1036 
597 15. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 403 18. september 

1986 um varnir gegn fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit 

með fiskeldisstöðvum ............ 1193 

600 6. des. Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit Norðurlandssvæðis vestra, 

sbr.5.gr.3.tl.laganr.81/1988 ............. 1200-1201 

Heilbrigðismál. 

10  S5S.jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 432/1987 um starfs- 

heiti og starfsréttindi matvælafræðinga með breytingu nr. 

163/1988 „2... 18 
27 16. jan. Reglugerð um matartækna .................... 48 
39 24. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 504/1986, um mennt- 

un, réttindi og skyldur sjúkraflutningamanna ......... 61



KXXVI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

113 9. mars Samþykkt um sorphreinsun í Mýrdalshreppi ........... 246-248 

114 9. mars Gjaldskrá fyrir sorphreinsun í Mýrdalshreppi fyrir árið 1989 . 248 

148 10. mars Reglugerð um þátttöku sveitarfélaga í kostnaði sjúkrasam- 
laga „2... 289—-290 

149 10. mars Reglugerð um meindýra€yða ......0.00 0000... 291-295 

120 14. mars  Auglýsingum starfsleyfi fyrir sorpeyðingu í Dalvík ....... 257-258 

121 14. mars  Auglýsingumstarfsleyfi fyrir sorpeyðingu í Reykdælahreppi . 258-259 

131 14. mars Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Suðurlandsvæði fyrir árið 

1989 20... 266 
143 14. mars  Auglýsingum starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Akranesi ..... 216-278 

144 14. mars  Auglýsingum starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Siglufirði ..... 218-279 

130 16. mars Gjaldskrá vegna kostnaðar við umfjöllun um aukefni í mat- 
vælum á vegum Hollustuverndar ríkisins ............ 265-266 

142 16. mars Gjaldskrá fyrir útselda vinnu vegna þjónustuvekefna Holl- 

ustuverndar ríkisins .........0.. 0. 215-216 

193 10. apríl  Auglýsingumstarfsleyfi fyrir sorpstöð Suðurlands,Selfossi .  383-384 

239 27. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 480/1983 um iðgjöld 

atvinnurekenda til að standa straum af kostnaði vegna 
framkvæmdar laga nr. 46/1980 um aðbúnað hollustuhætti 

ogÖöryggi á vinnustöðum ..........0. 0. 467 
244 11. maí Reglugerð um undanþágu frá lögum nr. 52/1988, um eiturefni 

og hættuleg efni, vegna sölu málningar- og lakkleysa, sem 

innihalda metanól ............ 0. 472-473 

285 30. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 204/1987 um mennt- 

un, réttindi og skyldur sjúkranuddara ............. 514 

386 25. júlí Mengunarvarnareglugerð ........0..0 0. 160-777 

459 22.sept. Reglugerð um breytingu á heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972, 

sbr. breytingu nr. 716/1983 ......00%0%0 00. 945 
484 3. okt. Gjaldskrá fyrir heilbrigðis- og mengunarvarnaeftirlit á Aust- 

urlandssvæði .......... 976-979 
594 14. des. Skipulagsskrá fyrir Vísindasjóð sérfræðinga á háls-, nef-, og 

eyrnadeild Borgarspítalans .......0.0000 0. 1186-1187 

605 13. des. Reglugerð um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra . 1207-1209 

612 22. des. Reglugerð um tilkynningu vinnuslysa ............... 1220 

613 27. des. Reglugerð um breytingu á mengunarvarnareglugerð nr. 386/ 
1989 00... 1220 

Heilsugæsla, sjá Heilbrigðismál. 

Hitaveitur, jarðhiti. 

58 10. feb. Reglugerð fyrir Hitaveitu Ólafsfjarðar .............. 157-162 

69 1. mars  Auglýsingum breytingar á gjaldskrám hitaveitna ........ 173-174 

92  6.mars  Auglýsingum breytingar á gjaldskrám hitaveitna ........ 220 

102 13. mars  Auglýsingum breytingar á gjaldskrám hitaveitna ........ 240
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

133 20.mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 122/1979 um Hlita- 
veitu Reykjavíkur, sbr. reglugerð nr. 775, 29. nóvember 

1983 og reglugerð nr. 340,8. júlí 1987 .............. 207 

135 30. mars  Auglýsingum breytingu á gjaldskrám hitaveitna ........ 268 

152 20. mars Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ............... 299-301 

153 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Bessastaðahrepps .............. 301-303 

154 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 303-305 

155 20. mars Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur .......... 306-307 
156 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss ................... 308-310 
157 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks.................. 310-312 

158 20.mars Gjaldskrá HitaveituSiglufjarðar .................. 312-313 

159 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................... 314-315 
160 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur ................... 315-317 

161 20. mars Gjaldskrá HitaveituRangæinga ................... 317-319 
162 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis .................. 320-321 
163 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................. 322-323 

164 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heittvatn ......... 324-325 

173 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 346-348 

175 20. mars Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir heitt vatn 351-353 

186 6. apríl Reglugerð Hitaveitu Akureyrar ................... 371-376 

202 10. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellsbæjar ................. 389—-390 
203 10. apríl Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykhólahrepps ............ 391 

204 13. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga ................ 392—-393 

205 10. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar .................. 394-395 

206 10. apríl Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðaogFella .............. 395-397 
207 10. apríl Gjaldskrá HitaveituSeyðisfjarðar ................. 397-399 
208 10. apríl Gjaldskrá HitaveituHafnar ..................... 399-401 
209 10. apríl Gjaldskrá HitaveituEyra ...........0 0000. 401-403 

210 17. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss, Laugarási, Biskupstungum .  403-405 
211 10. apríl Gjaldskrá HitaveituSelfoss .........0...... 405-406 
224 25. apríl Gjaldskrá HitaveituSuðureyrarhrepps .............. 429-430 

231 5. maí Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness ................. 452-453 

232 3. maí Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur .................... 454-455 
267 30. maí Auglýsing um breytingar á gjaldskrám hitaveitna ........ 492 

204 12. júní — Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðaogFella .............. 547-549 
295 12. júní — Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Laugaráss, Laugarási Biskupstung- 

UM 0 549-551 

323 20. júní — Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 588-590 

324 20. júní — Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................... 590-591 

325 20. júní — Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir heitt vatn 591-593 

326 20. júní — Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Flúðaognágrennis........... 594-595 

327 20. júní  GjaldskráHitaveituEyra ..................... 596-597 
337 29. júní — Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur ................... 611-613 

338 27. Júní — Gjaldskrá HitaveituRangæinga ................... 613-615 
356 3. júlí Reglugerð fyrir Hitaveitu Dalvíkur ................. 681-686
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

376 31. júlí Auglýsing um breytingar á gjaldskrám hitaveitna ........ 709 

406 10. ágúst Reglugerð fyrir Hitaveitu Reykjavíkur .............. 827-832 

409 29. ágúst Auglýsing um breytingar á gjaldskrám hitaveitna ........ 860 
420  4.sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Bæjarveitna Vestmanna- 

eyja fyrir heitt vatn, nr.325,20. Júní1989 ........... 871 
421 4.sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Bæjarveitna Vestmanna- 

eyja fyrir raforku, nr. 214, 10. apríl 1989, með síðari 
breytingum ..........0 0 872 

437 22. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 907-909 
441 22. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar ................. 920-921 

442 25. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar ................. 922-923 
443 25. sept. Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðaogFella .............. 923-925 

444 22. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirheittvatn ......... 925-927 

445 25. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................... 927-928 

446 25.sept. Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 928-930 

447 22. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar .................. 931-932 
448 22. sept. Gjaldskrá HitaveituRangæinga................... 933-935 
454 27. sept.  Auglýsingum breytingar á gjaldskrám hitaveitna ........ 940 

469  3.okt. — Gjaldskrá HitaveituEyra ............ 0... 963-965 
495 11. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellsbæjar ................. 1004-1005 

496 10. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Hafnar ............. 1006-1008 

497 10. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness ................. 1008—1009 

498 18. okt. — Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................. 1010-1012 
503 30. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................... 1025-1026 

505 30. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ........ 1027-1029 

527  9.nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Reykhólahrepps ............... 1058-1059 

548 23. nóv.  Auglýsingum breytingar á gjaldskrám hitaveitna ........ 1093 

549 21. nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss ................... 1094-1095 

553 27. nóv. Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir heitt vatn 1103-1105 

582 7. des. Reglugerð Hitaveitu Blöndóss ............0..... 1159-1164 
601 18. des. Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðaogFella .............. 1201-1203 

620 20. des. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................. 1231-1232 

626 22. des. Gjaldskrá Hitaveitu Reykhólahrepps ............... 1244-1245 

621 27. des. — Gjaldskrá HitaveituRangæinga ................... 1232-1234 
622 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss, Laugarási, Biskupstungum 1234-1236 

624 27. des. — Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellsbæjar ................. 1240-1242 
625 27. des. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Flúða ognágrennis........... 1242-1244 

628 27. des. Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur .......... 1251-1252 

629 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ........ 1253-1255 

630 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar ................. 1255-1256 

631 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................. 1257-1258 

Hlutafélög. 

658 Skrá tilkynninga um ný hlutafélög sem birtust í Lögbirtinga- 

blaði 1989 ......000 1382-1392
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Hollustuhættir, sjá Heilbrigðismál; Matvælaettirlit; Umhverfisvernd. 

Holræsi, sjá Vatnamál. 

Hundar. 

75 9. feb. Gjaldskrá fyrir hundahald í Reykjavík frá 1. mars 1989 til 
jaflengdar 1990 ......... 178 

106 9. mars Gjaldskrá vegna hundahalds á Breiðdalsvík árið 1989 ..... 243 
107 1. mars Gjaldskrá fyrir hundahaldí Kópavogi ............... 243 
115  9.mars  Samþykktum takmörkun á hundahaldi í Laxárdalshreppi ..  249-250 

138 20. mars Gjaldskrá vegna hundahalds í Laxárdalshreppi ......... 271-272 

181 30. mars Gjaldskrá fyrir hundahald í Hveragerði á árinu 1989 ...... 364 
246 11. maí Gjaldskrá vegna hundahalds á Suðurnesjum fyrir árið 1989 .. 474 

247  5S. maí Gjaldskrá fyrir hundahald í Mosfellsbæ fyrir árið 1989 ..... 474 
305 16. júní Samþykkt um hundahald í Reykjavík ............... 570-572 

363 11. júlí Samþykkt um hundahald í Stöðvarhreppi, Suður-Múlasýslu .  690-692 

372 17. júlí Samþykkt um hundahald áSuðureyri ............... 106-707 
415 23. ágúst Gjaldskrá vegna hundahalds í Borganesi áárinu1989 ..... 868 
518 27. okt. — Gjaldskrá fyrir hundahald í Ólafsfirði ............... 1044 
616 19. des. Gjaldskrá fyrir hundahald í Reykjavík á árinu 1990 ....... 1223 

Húnavatnssýsla. 

9 4. jan. Fjallskilasamþykkt fyrir Austur-Húnavatnssýslu ........ 8-18 

204 13. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga ................ 392-393 

343 3. júlí Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Skagastrandar 

1988-2008 „200... 660 
375 20. júlí Auglýsing um umferð á Hvammmstanga ............. 708 
458 11. sept. —Skipulagsskrá fyrir Hagrannsóknastofnunina Freyju, Árnesi, 

Laugarbakka, Vestur-Húnavatnssýslu ............. 944-945 

483 29. sept. Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Skagastrand- 
arhöfn nr.383 29. september 1985 ..........0.0.... 975-976 

549 21.nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss ..............0.0.0... 1094-1095 

600 6. des. Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit Norðurlandssvæðis vestra, 

sbr.5.gr.3.tl.laganr.81/1988 ..........0.. 1200-1201 

582  7.des. — Reglugerð HitaveituBlöndóss ................... 1159-1164 

Húsavík. 

6 3.jan. Reglugerð um búfjárhald í Húsavík ................ 5 

8 3. jan. Samþykkt um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma versl- 

ana í Húsavík nr. 438/1985 .......0 00 7 
160 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur ................... 315-317 

170 20.mars Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................... 339-341 

337 29. júní — Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur ................... 611-613 

339 29. júní — Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................... 616-617 

535  9.nóv. Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................... 1071-1073
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Húsnæðismál. 

24 17. jan. Reglugerð um húsnæðissparnaðarreikninga ........... 33-34 

86 20. feb. Reglugerð um kaupleiguíbúðir ................... 188-192 
520  7.nóv. Reglugerð um húsbréfadeild og húsbréfaviðskipti vegna 

kaupa eða sölu á notuðumíbúðum ............... 1045-1050 
521  7.nóv. Reglugerð um útgáfu á 1. flokki húsbréfa fyrir Byggingarsjóð 

ríkisins, húsbréfadeild ....................... 1051-1052 
522  17.nóv. Reglugerð um húsbréfakaup lífeyrissjóða ............ 1052 

538 8. nóv. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á sam- 
þykktum fyrir Byggingarsamvinnufélag aldraðra á Suður- 

NESJUM „2... 1079 
641 29. des. Reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til byggjenda 

íbúðarhúsnæðis ..........000. 0 1285-1287 

Hveragerði. 

162 20.mars Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis .................. 320-321 

172 20.mars Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis .................. 343-345 
181 30. mars Gjaldskrá fyrir hundahald í Hveragerði á árinu 1989 ...... 364 

262 23. maí Reglugerð fyrir heilsuhæli Náttúrulækningafélags Íslands, 
Hveragerði ........0. 0 487—-488 

435 22. sept. Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis .................. 904—906 

509 24. okt. — Reglur um samvinnunefnd um svæðisskipulag Ölfushrepps, 
Hveragerðis-ogSelfossbæja ................. 1031-1032 

Höfn, Hornafirði. 

208 10. apríl Gjaldskrá HitaveituHafnar „.................... 399-401 
496 10. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Hafnar ..................... 1006-1008 

Iðnaðarmál. 

275 10. maí Reglur um breytingu á reglum um smíði og búnað íslenskra 

skipanr. $53/1975 sbr. nr. 124/1988 ............... 500-501 
384 1. ágúst Reglugerð um breytingu á byggingarreglugerð nr. 202, 16. 

MA 1979 00... 745-759 
481 21. sept. Reglur um breytingu á reglum um smíði og búnað íslenskra 

skipa nr. 327/1977 ......... 974 

617 28. des. — Auglýsing um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutnings- 

gjalda af ýmsum aðföngum til samkeppnisiðnaðar ...... 1224-1228 

Innflutningur. 

61 20. feb. Reglugerð um greiðslustað, gjalddaga og fullnustu aðflutn- 

ingsgjalda vegna tollameðferðar áinnfluttum vörum ....  163-167 

64 10. feb. Reglugerð um bann við innflutningi og sölu úðabrúsa sem 
innihalda tiltekin drifefni (ósoneyðandi efni) ......... 169-170



ÁLI 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

81 27. feb. Auglýsing um söluskatt af innfluttum, prentuðum bókum, 
bæklingum og öðrum þess konar ritum á erlendu máli ...  184-185 

141 30. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 61/1989, um greiðslu- 
stað, gjalddaga og fullnustu aðflutningsgjalda vegna toll- 
meðferða áinnfluttumvörum .................. 213-274 

137 31. mars Reglugerð um jöfnunartoll á innfluttar kökur og majones... 271 
344 10. júlí Reglugerð um jöfnunargjald ..................... 661-668 
345 10. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr.137/1989 um jöfnunar- 

toll áinnfluttar kökurogmajones ................ 669 

346 10. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 47/1989, um vöru- 

gjöld, með síðari breytingum ................... 669-670 
407 24. ágúst  Reglugerðumvörugjald ....................... 832-859 
489 24. okt. Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar „ 989-998 

499 24. okt. — Auglýsing um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlend- 

arlántökur ............0. 1012 

Innheimta opinberra gjalda, sjá Skattamál, tollamál. 

Ísafjarðarkaupstaður. 

56 8. feb. Hafnarreglugerð fyrir Ísafjarðarhöfn ............... 139-145 
249  S. maí Auglýsing um umferð á Ísafirði ................... 475-478 
398 10. ágúst Samþykkt um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar að fasteign- 

uminnan sveitarfélagsins ..................... 193-796 
598 18. des. Samþykkt um gatnagerðargjald í Ísafjarðarkaupkaupstað „.  1194-1196 

Ísafjarðarsýslur. 

194 12. apríl Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Reykjaness við 

Ísafjarðardjúp 1987-2007 ...........0 0 384 
224 25. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Suðureyrarhrepps .............. 429-430 
299 15. júní — Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Suður- 

eyrar við Súgandafjörð ..........00.0 0. 555 
372 17. júlí Samþykkt um hundahald áSuðureyri ............... 106-707 
627 27. des. — Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrirraforku ........... 1246-1250 
628 27. des. — Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur .......... 1251-1252 

Íþróttamál. 
552 23.nóv. Reglugerð um togbrautir fyrirskíðafólk.............. 1097-1102 
609 6. des. — ReglugerðumÍþróttasjóð ...........00.0... 1212 

Jarðhiti, sjá Hitaveitur, jarðhiti.



XL 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Kaupréttur, forkaupsréttur. 

46 24. jan. Samþykkt um forkaupsrétt Hafnafjarðar að fasteignum innan 

sveitarfélagsins ..........00 0 68 
72 14. feb. Samþykkt um forkaupsrétt Kópavogskaupstaðar að fasteign- 

um innan sveitarfélagsins ......... 0. 175-176 

397 9. ágúst Samþykkt um forkaupsrétt Stykkishólmsbæjar að fasteignum 
innan bæjarfélagsins ..........2... 0... 792 

398 10. ágúst Samþykkt um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar að fasteign- 

uminnan sveitarfélagsins .......0... 0... 193-196 

Keflavík, sjá Suðurnes. 

Keflavíkurflugvöllur. 

256 19. maí Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll ................. 483 

Kennarar, sjá Menntamál. 

Kirkjumál. 

265 25. maí Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 154 1963 um skiptingu 
Reykjavíkurprófastsdæmis í sóknir og prestaköll, með síð- 

aribreytingum ........... 00 401 

472  8.sept. Auglýsing um flutning prestseturs í Bjarnarnesprestakalli í 
Skaftafellsprófastdæmis frá BjarnarnesiaðHöfn ...... 966 

595 19. des. Skipulagsskrá fyrir Hjálparstofnun kirkjunnar ......... 1188-1191 

Kjósarsýsla. 

153 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Bessastaðahrepps .............. 301-303 

Kópavogur. 

72 14. feb. Samþykkt um forkaupsrétt Kópavogskaupstaðar að fasteign- 

um innan sveitarfélagsins ..........0. 175-176 
107  1.mars Gjaldskrá fyrir hundahaldí Kópavogi ............... 243 

506 10. okt. Auglýsing um umferð í Kópavogi .........0..... 1029 

650 20. des. Auglýsing um umferð í Kópavogi ....... 0000... 1309 

651 20. des. Auglýsing um umferð í Kópavogi ...........000... 1310 

Kvikmyndir. 

614 14. des. — Reglugerð um skoðun kvikmynda hjá Kvikmyndaeftirliti 
ríkisins ......... 00. 1221-1222



ÁL 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Landbúnaður. 

6 3. jan. Reglugerð um búfjárhald í Húsavík ................ 5 
9 4. jan. Fjallskilasamþykkt fyrir Austur-Húnavatnssýslu ........ 8-18 

41 18. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 629 31. desember 

1987, um innheimtu og ráðstöfun á fóðurgjaldi tilloðdýra- 

tæktar 20... 62 

217 12. apríl Reglugerð um búfjárhald í Neshreppi utan Ennis ........ 422-423 

233 10. maí Reglugerð um búmark og fullvirðisrétt tilframleiðslu mjólkur 

verðlagsárið 1989-1990 ......... 456-461 

238 10. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 305 14. júní 1988 um 

búmark og fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur verðlagsár- 
ið 1988-1989, sbr. breytingu með reglugerð nr. 527/1988 .. 467 

201 31 maí.  Gjaldskráfyrirdýralækna ..............0... 543-546 

335 26. júní — Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 223, 25. maí 1987 um 

sérstakt jöfnunargjald á kartöflur og vörur unnar úr þeim, 

sbr. breytingu með reglugerð nr. 109 26. febrúar 1988 609 
336 26. júní Regugerð um hrossaræktarbú að Hólum í Hjaltadal ...... 610-611 

342 7. júlí Gjaldskrá fyrir dýralækna ............ 00... 656-660 

366 12. júlí Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðar- 

kaupstað ......000 694-701 
387 31. júlí Reglugerð um greiðslur verðmiðlunargjalda til mjólkurbúa 

árið 1988 00.00.0000 111-119 
424 21. ágúst Skipulagsskrá fyrir Nemendagarða búsvísindadeildar á 

Hvanneyri ........0 0 879-881 

412 30. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 440 15. september 

1988 um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða verð- 

lagsárið 1989—1990, sbr. breytingu með reglugerð nr. 528/ 

1988 2000. 866-867 
455 15. sept. Reglugerð um búfjárhald í Búðahreppi .............. 940-941 
466 30. sept. Reglugerð um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða 

verðlagsárið 1990-1991 ......... 0 953-958 

516 31. okt. Gjaldskrá fyrirdýralækna ................... 1037-1040 

574 6. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 462 5. desember 1984 

um búnaðarfræðslu ..........0. 1127 

578 8. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 223 25. maí 1987 um 

sérstakt jöfnunargjald á kartöflum og vörum unnum úr 

þeim, sbr. breytingu með reglugerð nr. 109 26. febrúar 

1988 200. 1134 
579 24. nóv. Reglugerð um búfjármörk, markaskrár og takmörkun á sam- 

merkingum búfjár ............. 1135-1149 

581  S.des. Reglugerð um greiðslur verðmiðlunargjalda til mjólkurbúa 

árið 1989 ....... 00 1156-1158 
604 18. des. Reglugerð um árstíðabundið verðmiðlunargjald af verði 

mjólkurtilframleiðenda .................... 1205-1206 

639 28. des. Reglugerð um innheimtu fóðurgjalda ............... 1269-1271 

654 29. des. Reglugerð um breyting á mjólkurreglugerð nr. 35/1986 .... 1312



XLIV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Landhelgismál. 

17 20. jan. Reglugerð um bann við línuveiðum á Breiðafirði ........ 25 
21 26. jan. Reglugerð um afnám banns við veiðum við Ingólfshöfða 28 

28 1. feb. Reglugerð um bann við veiðum við suðurströndina ....... 49 

29 2. feb. Reglugerð um bann við dragnóta- og línuveiðum í Eyjafirði 49-50 

48 14. feb. Reglugerð um bann við línuveiðum í sunnanverðum Faxa- 

flóa .....002 00 103 
50 20. feb. Reglugerð um bann við línuveiðum í norðanverðum Faxa- 

flóa 02... 105 
63 21. feb. Reglugerð um bann við veiðum út af Þjórsárósum ....... 169 

76 1. mars Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum fyrir Suður- 
landi 2... 179 

71 2. mars  Reglugerðumbannvið línuveiðumáFlákanum ......... 180 

78  2.mars Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum við Vest- 
MANNAEyJAr „2... 180-181 

79  2.mars  Reglugerðumbannvið veiðum um páskahelgi1989 ...... 181 
98 8. mars  Reglugerðumbannvið dragnóta- og línuveiðum í Eyjafirði 229 

104 15. mars Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ..........0.0 00. 241 
123 17. mars Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ...........0 0000 261 

124 17. mars  Viðaukivið reglugerðnr.327 21.júní1982 ........... 261-262 
128 22. mars Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ...........000 00 264 

129 29.mars Reglugerð umlínu- ognetasvæði út afSuðurlandi ........ 265 

140 4. apríl Reglugerð umbann viðdragnótaveiðum á Eyjafirði ...... 273 
178 6. apríl Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ...........0 000. 362—-363 
179 6. apríl Reglugerð um bann við togveiðum á Breiðdalsgrunni og 

Berufjarðarál ............ 0 363 

195 19. apríl Reglugerð um bann við togveiðum við Þrídranga ........ 385 

196 19. apríl Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ...........0 0000 385-386 
198 21. apríl Reglugerð umbann við togveiðum á Selvogsbanka ....... 387 
228 24. apríl  Reglugerðumbannvið veiðumsmábáta ............. 432 

236 18. maí Reglugerð um bann við togveiðum útafStafnesi ........ 465 
237 9. maí Reglugerð um bann við veiðum smábáta ............. 465-466 

261 26. maí Reglugerð um afnám banns við togveiðum á Selvogsbanka .. 487 

274 2. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 196 19. apríl 1989, um 

bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum fyrir Suður- 

landi ..........2 0 500 
284 12. júní Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ............0.0 0 513 

298 26. júní „ Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ............00 00 554



KXLV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

318 28. júní Reglugerð um bann við netaveiðum fiskiskipa 1. júlí-15. 
ágúst1989 .........00 585 

347 12. júlí Reglugerð um afnám banns við togveiðum á Breiðdalsgrunni 

ogBerufjarðarál.............. 0. 671 
395 25. ágúst Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum vestur af 

Vestmannaeyjum ..........0 0 790 

416 29. ágúst Reglugerð um bann við togveiðum á Héraðsflóa ........ 869 
417 20. ágúst Reglugerð um séstök togveiðisvæði samkvæmt lögum nr.3, 8. 

janúar 1988 ........000 869-870 
419  7.sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 394, 17. ágúst 1989, 

um friðunarsvæði við Ísland .................... 871 

422  5S.sept. Reglugerð umbannvið veiðum smábáta í október 1989 .... 872 
470 28. sept. Reglugerð um sérstök línu- og netasvæði suður og vestur af 

Reykjanesskaga ..........0. 965 
479 11. okt. Reglugerð um afnám banns við togveiðum út af Stafnesi 973 

512 6. nóv Reglugerð um bann við veiði á síld við Hrollaugseyjar ..... 1035 
513  6.nóv. Reglugerð um bann við línuveiðum í sunnanverðum Faxa- 

flóa .....0%. 0 1035-1036 
533 16. nóv. Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ..........0.0000 0. 1068 
547 23. nóv. Reglugerð um afnám banns við veiði á síld við Hrollaugseyjar 1093 

559  1.des. — Reglugerð um bann við línuveiðum á Grímseyjarsundi 1110 
590 18. des. Reglugerð um bann við línuveiðum í Breiðafirði ........ 1176 

Launamál. 

20 23. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð um fæðingarorlof nr. 546, 

16.desember1987 ..........0 0 27 

85 16. feb. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 151/1986, um launa- 

skatt, með síðaribreytingum ................... 187 
429 13.sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 430/1984, um sjóðfé- 

laga Lífeyrissjóðs bænda ogiðgjöld tilsjóðsins ........ 887 

522 7. nóv Reglugerð um húsbréfakaup lífeyrissjóða ............ 1052 

Leigubifreiðar, sjá Ökutæki. 

Lífeyrissjóðir, sjá Launamál. 

Loðdýrarækt, sjá Landbúnaður. 

Lyf. 

304 29. mars Reglugerð umlyf oglæknisáhöld í íslenskum skipum ...... 559-570 

221 18. apríl Reglugerð um breytingu (8.) á reglugerð um sölu og meðferð 

ávana- og fíkniefnanr. 16/1986 .................. 426



KLVI 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

250 17. maí Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð um opnunartíma 

lyfjabúða nr. 30/1983 ........0. 0 479 

251 18. maí Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988 479 
254 22. maí Reglugerð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1989 .  481-482 

300 IS. júní — Reglugerð um (7.) breytingu á reglugerð um greiðslur al- 
mannatrygginga á lyfjakostnað nr.246/1982 ......... 555 

428 8. sept. Reglugerð um skráningargjald og árgjald sérlyfja á sérlyfja- 

Skrá 2... 886 
449 18. sept. Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988 935 
450 21.sept.  Auglýsingum (sjöundu) breytingu auglýsingar um afgreiðslu- 

tíma lyfjabúða utan Reykjavíkurnr. 50/1983 ......... 935 

570 1. des. Reglugerð um (5.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988 1122 

Löggildingarstofan, sjá Mælitæki. 

Matvælaeftirlit. 

10 5. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 432/1987 um starfsheiti 
og starfsréttindi matvælafræðinga með breytingu nr. 163/ 

1988 2000 18 
27 16. jan. Reglugerð um matartækna .............0 0... 48 

654 29. des. Reglugerð um breyting á mjólkurreglugerð nr. 35/1986 .... 1312 

Mengun, sjá Atvinnustarfsemi; Heilbrigðismál; Umhverfisvernd. 

Menntamál. 

11 4. jan. Reglugerð um kosningu Æskulýðsráðs ríkisins ......... 19 

68 24. feb. Auglýsing um námskeiðs- og prófgjald fyrir dómtúlka og 
skjalþýðendur ..........000 0 172 

84 25. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 327/1986 um breyt- 

ingu á reglugerð nr. 578/1982 um námslán og námsstyrki .. 187 
119 10.mars Reglugerð um Orðabók Háskólans................. 254-256 
199 21. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð um námsmat í grunn- 

skólanr.65/1985 .......00000. 0 387 

225 21. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 278/1977 um Tækni- 

skólaÍslands ............000 000. 431 
242 28. apríl  Auglýsingum gildistöku aðalnámskrár grunnskóla ....... 469 
279 29. maí Reglugerð um merki á skólabifreiðum ............... 506 
285 30. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 204/1987 um mennt- 

un, réttindi og skyldur sjúkranuddara ............. 514 

290 25. maí — ReglurumStyrktarsjóð Blindrabókasafns Íslands ....... 542 

403 14. ágúst Reglugerð um verkleg próf til löggildingar til endurskoðunar- 

starfa „2... 824-825



XLVI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

424 21. ágúst Skipulagsskrá fyrir Nemendagarða búsvísindadeildar á 
Hvanneyri .......000 000 879-881 

574 6. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 462 5. desember 1984 

um búnaðarfræðslu ............0. 0. 1127 
589 13.des. — Reglugerð um Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála . 1174-1176 
593 10. des. Skipulagsskrá Minningarsjóðsins við Menntaskólann á Akur- 

EYNI 2... 1185-1186 
596 19.des. — Skipulagsskrá Bréfaskólans ................. 1191-1193 

Mosfellsbær. 

202 10. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellsbæjar ................. 389-390 

247  5S. maí Gjaldskrá fyrir hundahald í Mosfellsbæ fyrir árið 1989 ..... 474 

495 11. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellsbæjar ................. 1004-1005 

568 30. okt. — Auglýsingum umferð í Mosfellsbæ ................. 1121 
624 27. des. — Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellsbæjar ................. 1240-1242 

Mjólkurvörur, sjá Landbúnaður. 

Múlasýslur. 

106 9. mars Gjaldskrá vegna hundahalds á Breiðdalsvík árið 1989 ..... 243 

118 13. mars Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ................. 252-254 
179 6. apríl Reglugerð um bann við togveiðum á Breiðdalsgrunni og 

Berufjarðarál ........... 00 363 
241 3. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 358 25. júlí 1986 um 

gatnagerðargjöld í Egilsstaðahreppi, Suður-Múlasýslu ... 468-469 
294 12. júní — Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðaogFella .............. 547-549 

363 11. júlí Samþykkt um hundahald í Stöðvarhreppi, Suður-Múlasýslu .  690-692 
(366 12. júlí Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðar- 

kaupstað .........0 00 694-701 
311 18. júlí Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

aðalskipulagi Stöðvarfjarðar ................... 705 
400 10. ágúst Reglugerð um holræsi í Stöðvarhreppi, S-Múlasýslu ...... 791-798 

404 10. ágúst Samþykkt um álagningu gatnagerðargjalda við byggðar götur 

í Búlandshreppi í S-Múlasýslu .................. 825-826 

443 25. sept. Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðaogFella .............. 923-925 

476 9. okt. Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ................. 970-971 

601 18. des. Gjaldskrá Hitaveitu Egilsstaða ogFella .............. 1201-1203 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

33 23. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélagið Flóku í Borgarfjarðarsýslu .... 53 

154 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 303-305 
165 20. mars Gjaldskrá Rafveitu Borgarness ..........00 0. 325-328 
323 20. júní — Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 588-590



XLVIII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

415 23. ágúst Gjaldskrá vegna hundahalds í Borganesi á árinu1989 ..... 868 
432 22. sept. Gjaldskrá Rafveitu Borgarness ............ 0... 897—-899 
446 25. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ........ 928-930 
505 30. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ........ 1027-1029 

555 28. nóv.  AuglýsingumumferðíBorgarnesi ................. 1106 

629 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ........ 1253-1255 

Mælitæki. 

218 20. mars Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 
með mælitækjum og vogaráhöldum ............... 424-425 

643 18. des. Gjaldskrá Löggidingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 

með mælitækjum og vogaráhöldum ............... 1290-1292 

Námslán og -styrkir, sjá Menntamál. 

Neskaupsstaður. 

55 14. feb. Samþykkt um stjórn Neskaupsstaðar og fundarsköp bæjar- 

stjórnarinnar ......... 0000 126-138 

Neytendamál, sjá Matvælaettirlit; Útvarp; Öryggismál. 

Norður-Múlasýsla, sjá Múlasýslur. 

Norður-Þingeyjarsýsla, sjá Þingeyjarsýslur. 

Opinberir starfsmenn. 

410 24. ágúst Reglugerð um barnsburðarleyfi starfsmanna ríkisins ...... 861-—863 
411 24. ágúst Reglugerð um veikindaforföll starfsmanna ríkisins ....... 863-865 

Orður, sjá Heiðursmerki. 

Orkuveitur, sjá Raforkumál; Hitaveitur, jarðhiti. 

Ólafsfjörður. 

58 10. feb. Reglugerð fyrir Hitaveitu Ólafsfjarðar .............. 157-162 

205 10. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar .................. 394-395 

518 27. okt. — Gjaldskráfyrir hundahaldí Olafsfirði ............... 1044 

Ólafsvík. 
229 25. apríl Samþykkt um stjórn Ölafsvíkurkaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar ........%22. 433-445 

423 15. ágúst Hafnarreglugerð fyrir Olafsvík ..........0...0.... 873-879



IL 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Póstmál. 
402 18. ágúst  Gijaldskráfyrir póstþjónustu ..................... 822-823 

Prestar, sjá Kirkjumál. 

Rafmagnsveitur ríkisins, sjá Raforkumál. 

Raforkumál. 
70 1. mars Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 

ins og Orkubús Vestfjarða ................ 174 
T1 1. mars  Auglýsingum breytingu á gjaldskrám rafveitna ......... 175 
91 6. mars Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 217-220 
94 6. mars  Auglýsingum breytingu á gjaldskrám rafveitna ......... 224 

103 13. mars  Auglýsingum breytingar á gjaldskrámrafveitna ........ 240 
118 13. mars Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ................. 252-254 

132 20. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 451/1977 um Raf- 
magnsveitu Reykjavíkur, sbr. reglugerð nr. 776, 29. nóv- 

ember1983 „00... 267 
134 30. mars  Auglýsingum breytingu á gjaldskrám rafveitna ......... 268 
155 20. mars Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur.......... 306-307 

165 20. mars Gjaldskrá Rafveitu Borgarness ................... 325-328 
166 20. mars Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrirraforku ........... 328-332 

167 20. mars Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks .................. 333-334 

168 20. mars Gjaldskrá Rafveitu Siglufjarðar ................... 335-336 

169 20. mars Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ................... 336-338 

170 20. mars Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................... 339-341 
171 4. apríl Gjaldskrá RafveituEyrarbakka................... 341-343 

172 20. mars Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis .................. 343-345 
173 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 346-348 
174 4. apríl Gjaldskrá RafveituStokkseyrar .................. 348-350 
176 20. mars Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins ................. 353-360 
212 10. apríl Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 407-411 
213 10. apríl Gjaldskrá Rafveitu Akraness .................... 411-414 
214 10. apríl Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrirraforku ...... 415-417 
215 10. apríl Gjaldskrá RafveituSelfoss .................. 418-420 
245 10. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akureyrar, nr. 

16920.mars1988 .......0.00 0 473 

266 30. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrámrafveitna ......... 492 

328 21. júní Gjaldskrá RafveituSauðárkróks .................. 598—-599 
329 21. júní — Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ................... 600—602 

339 29. júní — Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................... 616-617 

369 25. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 
ins og Orkubús Vestfjarða ..................... 704-705 

370 24. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Bæjarveitna Vestmanna- 

eyja fyrir raforku, nr.214,10.apríl 1989 ............ 705



  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

377 3. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akureyrar 709 

408 29. ágúst Auglýsing um breytingar á gjaldskrámrafveitna ........ 800 

421 4.sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Bæjarveitna Vestmanna- 

eyja fyrir raforku, nr. 214, 10. apríl 1989, með síðari 

breytingum ......2.. 00 872 

430 22. sept. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins ..........0..0.... 888—-895 

431 22. sept. Gjaldskrá RafveituSiglufjarðar ...........00000. 895-896 

432 22.sept. Gjaldskrá RafveituBorgarness .....0.0 00... 897-899 

433 22. sept. Gjaldskrá RafveituSauðárkróks ..........0000.. 899-901 

434 22. sept. Gjaldskrá RafveituSelfoss 02.02.0000. 901-903 

435 22. sept. Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis ............000.. 904-906 

437 22.sept. Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 907-909 

438 22. sept. Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrirraforku ...... 909--912 

439 25. sept. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................- 912-917 

440 25. sept. Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 917-920 

451 22. sept. Gjaldskrá Rafveitu Akraness ........0 00. 936-939 

452 28. sept. Auglýsing um breytingar á gjaldskrámrafveitna ........ 939 

462 26.sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrám rafveitna ......... 949 

464 29. sept. Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ........0000000 950-952 

468 2. okt. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka ....... 0000... 961-963 

476 9. okt. Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar .............. 970-971 

488 12. okt. — Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykja- 

víkurnr. 44025. september 1989 .....0.. 00. 988 

515 30. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík ............. 1036 

535  9.nóv. Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ........0.0 0... 1071-1073 

536  9.nóv.  GjaldskráRafveituStokkseyrar .....0..00 1073-1075 

549 21.nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss ........ 00... 1094-1095 

554 27. nóv. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Bæjarveitna Vestmanna- 

eyja fyrir raforku, nr. 438 22. september 1989 ......... 1105 

627 27. des. Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrirraforku ........... 1246-1250 

Rangárvallarsýsla. 

42 721. jan. Auglýsing um umferð í Hvolsvallarkauptúni, Rangárvalla- 

SÝSIU .......0 0 62 

161 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga ........ 0... 00. 317-319 

210 17. apríl — Gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss, Laugarási, Biskupstungum 403-405 

338 27. júní — Gjaldskrá HitaveituRangæinga ........ 000... 613-615 

448 22. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga ...........0...0. 933-935 

621 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga .................. 1232-1234 

Rannsóknir. 

80 23. feb. Gjaldskrá yfir efna- og örverurannsóknir er Rannsóknar- 

stofnun fiskiðnaðarinsannast .............. 182-184 

189 11. apríl Gjaldskrá fyrir efnarannsóknir og aðra þjónustu sem Rann- 

sóknastofnun landbúnaðarinsannast .............. 378-379



LI 

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

544 15. nóv. 

558 23. nóv. 

589 13. des. 

14 6. jan. 

51 13. feb. 

Gjaldskrá fyrir efna- og örverurannsóknir er Rannsókna- 

stofnun fiskiðnaðarinsannast................... 

Skipulagsskrá Vísinda- og tækjakaupasjóðs sýklarannsókna- 

deildar Landspítalans ...................... 
Reglugerð um Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála . 

Reikningar. 

Reikningur Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru ... 

Reikningur Tryggingarsjóðs viðskiptabanka, fyrir árið 1988 . 

Reikningur Innheimtustofnunar sveitarfélaga fyrir árið 1987 . 

Reikningur Grænlandssjóðs fyrir árið 1986 ............ 

Reikningur Grænlandssjóðs fyrir árið 1987 ............ 

Reikningur Lífeyrissjóðsbænda 1988 ............... 
Reikningur Þjóðhátíðarsjóðs fyrir árið 1988 ........... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians kon- 
ungs X og Alexandrine drottningar árið 1988 ......... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísa- 
fjarðarsýslu fyrir árið 1988 ............0..... 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóhanns Jó- 
hannessonar og Sigurbjargar Guðnadóttur, fyrir árið 1988 

Reikningur fyrir Styrktarsjóð Þórarins Tulinius, fyrir árið 

1988 22... 
Reikningur yfir tekjur og gjöld Grímseyjarsjóðs W. Fiske, 

fyrir árið 1988 .......... 0 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers, 

fyrirárið 1988 ..........0 0. 
Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns 

Nikulássonar fyrir árið 1988 ................ 
Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða 

tjón af jarðeldum, fyrir árið 1988 ................. 
Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna 

Steinunnar Sighvatsdóttur og Magnúsar Ólafssonar, fyrir 

Árið 1988 ....... 0 
Reikningur yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígs, fyrir árið 1988 . 

Reikningur Grænlandssjóðs fyrir árið 1988 ............ 

Reikningur Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteins- 
sonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1988 ........ 

Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1988 

Reikningur Innheimtustofnunar sveitarfélaga .......... 

Reikningur Bjargráðasjóðs fyrirárið1988 ............ 

Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga fyrir árið 1988 ....... 

Reykjavík. 

Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 

Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 

1088—-1091 

1108-1109 

1174-1176 

272 

280-282 

428 

495 

496 

502-504 

505 

581 

581 

584 

586 

689 

807 

868 

1059—1060 

1300--1302 

1303-1305



LI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

75 9. feb. Gjaldskrá fyrir hundahald í Reykjavík frá 1. mars 1989 til 
jafnlengdar 1990 ..........0 00 178 

91  6.mars Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 217-220 
111 7. mars Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 

Reykjavíkur .......00.0 0. 246 

132 20. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 451/1977 um Raf- 
magnsveitu Reykjavíkur, sbr. reglugerð nr. 776, 29. nóv- 
ember1983 .......000 267 

133 20. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 122/1979 um Hita- 

veitu Reykjavíkur, sbr. reglugerð nr. 775, 29. nóvember 
1983 og reglugerð nr.340,8. júlí1987 ............. 267 

152 20. mars Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ............... 299-301 

197 12. apríl Auglýsing um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Reykjavík- 
(0 GARÐAR 386 

200 12. apríl  Auglýsingum staðfestingu á deiliskipulagi Reykjavíkur .... 388 
227 18. apríl  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 432 
252 16. maí — Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 

Reykjavíkur ........000 00 480 

265 25. maí Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 154 1963 um skiptingu 

Reykjavíkurprófastsdæmis í sóknir og prestaköll, með síð- 

aribreytingum .......000 0 491 
286 2. júní Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 514 

288 5. júní — Auglýsing um staðfestingu á breytingum á áður staðfestu 

deiliskipulagi Kvosarinnar í Reykjavík ............. 539 

305 16. júní  Samþykktum hundahald í Reykjavík ............... 570-572 

306 15. júní — Augýsingum staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Reykja- 

víkur 2... 572 
333 20. júní — Auglýsingum umferð í Reykjavík ..............0... 608 
385 3. ágúst Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 

Reykjavíkur .........200 0 759 
391 31. júlí Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 788 

392 31. júlí Auglýsing um umferð í Reykjavík ..........00.... 788 

406 10. ágúst Reglugerð fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ........... 0 827-832 

427  8.sept.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ..............0... 885 

440 25. sept. Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 917-920 

453 12.sept.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ..............0... 939 
488 12. okt. — Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykja- 

víkurnr. 44025. september 1989 ............. 988 
515 30. okt. — Auglýsingum umferð í Reykjavík .............0... 1036 
551 17. nóv.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ........0.....0... 1096 
557 22.nóv.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ...........0..... 1108 
583 11.des.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 1164 

584 11.des.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 1164 
616 19. des. — Gjaldskrá fyrir hundáhald í Reykjavík á árinu 1990 ....... 1223



LII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Ríkisstarfsmenn, sjá Opinberir starfsmenn. 

Ríkisstofnanir. 

100 11. mars  Reglugerðum Hlutafjársjóð Byggðastofnunar ......... 233-235 
218 20. mars Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 

með mælitækjum og vogaráhöldum ............... 424-425 

572  S. des. Gjaldskrá fyrir þjónustu loftferðaeftirlits flugmálastjórnar .. 1125-1126 

614 14. des. Reglugerð um skoðun kvikmynda hjá Kvikmyndaeftirliti 

ríkisins ........... 0 1221-1222 

643 18. des. Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 

með mælitækjum og vogaráhöldum ............... 1290-1292 

Samgöngumál, sjá Flugmál; Hafnir; Umferðarmál; Vegamál; Ökutæki. 

Sauðárkrókur. 
127 14. mars Auglýsing um niðurfellingu samþykktar um afgreiðslutíma 

verslana á Sauðárkróki ....................... 263-264 
157 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks .................. 310-312 

167 20. mars Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks .................. 333-334 

328 20. júní — Gjaldskrá RafveituSauðárkróks .................. 598—-599 
433 22.sept. Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks .................. 899-901 
600 6. des. Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit Norðurlandssvæðis vestra, 

sbr.5.gr.3.tl.laganr.81/1988 .............. 1200-1201 
603 21. des. — Auglýsingum umferð á Sauðárkróki ................ 1204 

Seðlabanki Íslands, sjá Bankamál. 

Selfoss. 

57 9. feb. Bráðabirgðareglugerð fyrir Selfossveitur ............. 146-156 

193 10. apríl  Auglýsingum starfsleyfi fyrir sorpstöð Suðurlands, Selfossi 383-384 
211 10. apríl Gjaldskrá HitaveituSelfoss .................. 405-406 
215 10. apríl  GijaldskráRafveituSelfoss .............. 418-420 
248 12. maí Auglýsing um staðfestingu á breytingu á staðfestu aðalskipu- 

lagiSelfoss ......... 0 475 
434 22. sept. Gjaldskrá RafveituSelfoss ............0 0. 901-903 
436 18. sept. Reglugerð um breytingu á bráðabirgðareglugerð fyrir Selfoss- 

veiturnr.57,9. febrúar 1989 ............00.0.0... 906 

509 24. okt. — Reglur um samvinnunefnd um svæðisskipulag Ölfushrepps, 
Hveragerðis-ogSelfossbæja ................... 1031-1032 

Seltjarnarnes. 
231  S. maí Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness ................. 452-453 
497 10. okt. — Gjaldskrá HitaveituSeltjarnarness................. 1008-—1009



LIV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Seyðisfjörður. 

192 10. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Strandalax hf., 
Seyðisfirði .......000.. 381-382 

207 10. apríl Gjaldskrá HitaveituSeyðisfjarðar ................. 397-399 
320 22. júní — Auglýsingum staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Seyðis- 

fjarðar .........0 586 
366 12. júlí Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðar- 

kaupstað ........0 0 694-701 

442 25.sept. Gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar ................. 922-923 

Siglingar, skip. 

88 20. feb. Reglugerðumkafarastörf ..........0.0 0. 203-213 
183 3. apríl Reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu, mælingu skipa 

Of 366-369 
253 12. maí Gjaldskrá fyrir árlega skoðun á sjósetningarbúnaði gúmmí- 

björgunarbáta ...........00. 480 

275 10. maí Reglur um breytingu á reglum um smíði og búnað íslenskra 

skipa nr. 553/1975 sbr. nr. 124/1988 .........0... 500-501 
304 29. mars Reglugerð umlyf oglæknisáhöld í íslenskum skipum ...... 559—-570 

396 1S. ágúst Gjaldskrá fyrirleiðsöguskipa .................... 191-792 
587 19. des. Reglugerð um veiðar smábáta 1990 ................. 1172-1174 

615 27. des. Reglugerð um vitagjald ...........0 00... 1222-1223 

645 29. des. Reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu, mælingu skipa 

Of. 1297-1300 

Siglufjörður. 

144 14. mars  Auglýsingum starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Siglufirði ..... 278-279 

158 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar .................. 312-313 
168 20. mars Gjaldskrá RafveituSiglufjarðar................... 335-336 

431 22.sept. Gjaldskrá RafveituSiglufjarðar ................... 895-896 

447 22.sept. Gjaldskrá HitaveituSiglufjarðar .................. 931-932 
463 21. sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Siglu- 

fjarðar nr. 148 18. mars 1982 með síðari breytingum ..... 949-950 

Símamál, sjá Fjarskipti. 

Sjávarútvegur. 

2 10. jan. Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyr- 

irtækja .......... 200 3 

4 10. jan. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 
1. júní 1988 til 31. maí 1989, nema annað verði ákveðið í 

samræmi við þá nýsett bráðabirgðalög ............. 4



LV 
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5 10.jan. 

13 

15 

16 

17 
21 
22 

23 

28 
29 
38 

43 

48 

50 

63 
76 

77 

78 

79 

10. j 

12. 

12. 

20. 
206. 
10. 

12. 

jan. 

jan. 

jan. 

jan. 
jan. 
jan. 

jan. 

„feb. 

„ feb. 

. jan. 

. Jan. 

. feb. 

„feb. 

. feb. 

. mars 

- mars 

.„ Mars 

- Mars 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 
grundvelli fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 

16. október 1988 til 31. maí 1989, nema annað verði 

ákveðið ........0 0 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir freðfisk í samræmi við nýsett bráðabirgða- 
lög á framleiðslutímabilinu frá 1. júní 1988 til31. maí 1989 . 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 
grundvelli á frystri, vélskelflettri rækju á framleiðslutíma- 

bilinu frá 23. júní 1988 til 31. maí 1989 nema annað verði 
Ákveðið ......... 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 
grundvelli á frystri, vélskelflettri rækju á framleiðslutíma- 
bilinu frá 16. október 1988 til 31. maí 1989 nema annað 

verði ákveðið .......... 
Reglugerð um bann við línuveiðum á Breiðafirði ........ 
Reglugerð um afnám banns við veiðum við Ingólfshöfða 
Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir fullstaðinn, tandurverkaðan og millistaðinn 
þorsk svo og þorskflök á tímabilinu 1. júní til30. september 

1988 0000. 
Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir fullstaðinn, tandurverkaðan og millistaðinn 
þorsk og þorskflök og ufsaflök á tímabilinu 1. október til 
31.desember1988 ........ 

Reglugerð um bann við veiðum við suðurströndina ....... 
Reglugerð um bann við dragnóta- og línuveiðum í Eyjafirði 
Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir freðfisk á framleiðslutímabilunum frá 1. 
júní til31. desember 1988 og frá 1. janúar til31. maí 1989 

Ayglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir fullstaðinn, tandurverkaðan og millistaðinn 
þorsk svo og þorskflök og ufsaflök á tímabilinu 1. janúar til 
31. maí 1989, eða þar tilannað verður ákveðið ........ 

Reglugerð um bann við línuveiðum í sunnanverðum Faxa- 

flóa 0... 

flóa 0... 
Reglugerð um bann við veiðum út af Þjórsárósum ....... 
Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum fyrir Suður- 

landi 2... 
Reglugerð um bann við línuveiðum á Flákanum ......... 
Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum við Vest- 

MANNAEYJAr 20... 
Reglugerð um bann við veiðum um páskahelgi1989 ...... 

20-22 

23 

24 
25 
28 

29-30 

31-32 
49 

49-50 

58-60 

53-64 

103 

105 
169 

179 
180 

180-181 
181
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

80 23. feb. Gjaldskrá yfir efna- og örverurannsóknir er Rannsóknastofn- 

un fiskiðnaðarinsannast ............0.. 0... 182-184 
98 8. mars Reglugerð um bann við dragnóta- og línuveiðum í Eyjafirði 229 

104 15. mars Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 
fyrirSuðurlandi ............0 000 241 

123 17. mars Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ..........0 0000. 261 

124 17. mars Viðauki viðreglugerðnr.32721.júní1982 ............ 261-262 

125 14. mars Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyr- 

iftækja „00... 262 
128 22. mars Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ...........0 0000 264 
129 29.mars Reglugerð umllínu- og netasvæði út af Suðurlandi ........ 265 
140 4. apríl Reglugerð umbannvið dragnótaveiðum á Eyjafirði ...... 273 
178 6. apríl Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ............0 0000. 362-363 

179 6. apríl Reglugerð um bann við togveiðum á Breiðdalsgrunni og 
Berufjarðarál ..........0000 00 363 

187 12. apríl Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað .........0.2.0 00 376 
190 10. apríl Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir skreið á Ítalíumarkað fyrir framleiðslu alls 

ársins 1989 nema annað verði ákveðið ............. 380 
191 10. apríl Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli á frystri, skelflettri rækju á framleiðslutíma- 

bilinu frá 15. febrúar til 31. maí 1989 nema annað verði 
ákveðið ........0 0 380-381 

192 10. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Strandalax hf., 

Seyðisfirði ............ 381-382 

195 19. apríl  Reglugerðum bann við togveiðum við Þrídranga ........ 385 
196 19. apríl Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ............. 0000 385-386 
198 21. apríl Reglugerð um bann við togveiðum á Selvogsbanka ....... 387 

226 26. apríl Reglugerð um bann við togveiðum við Hrollaugseyjar ..... 431 

228 24. apríl  Reglugerðumbannvið veiðumsmábáta ............. 432 
236 18. maí Reglugerð um bann við togveiðum útafStafnesi ........ 465 

237 9. maí Reglugerð um bann við veiðum smábáta ............. 465-466 

259 23. maí Viðauki við reglugerð nr. 551 29. desember 1988 um stjórn 
botnfiskveiða 1989 .......000 0 486 

261 26. maí Reglugerð um afnám banns við togveiðum á Selvogsbanka .. 487 
268 12. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 3, 3. janúar 1983 um 

þorskfisknet .........0 000 493 

274 2. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 196 19. apríl 1989, um 

bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum fyrir Suður- 

landi .........2 00 500
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

284 12. júní Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi ............0... 0. 513 

292 8. júní — Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað ...........0.00. 0 546 

296 8. júní — ReglugerðumSjávarútvegsstofnun Háskóla Íslands ...... 551-552 

298 26. júní Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi .........0.0.00 00. 554 
318 28. júní Reglugerð um bann við netaveiðum fiskiskipa 1. júlí-15. 

ágúst1989 .......20 0 585 
347 12. júlí Reglugerð um afnám banns við togveiðum á Breiðdalsgrunni 

og Berufjarðarál.........00.. 0 671 
350 S. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan humar á sumarvertíð 1989 ...... 673 

351 S. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudísk á framleiðslutímabilinu 
1. júnítil1S. Júlí 1989 ........ 00 674 

353  S. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. júní 

til30. september 1989 nema annað verði ákveðið ...... 675-677 
354  S. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli á frystri, skelflettri rækju á framleiðslutímabil- 

inu frá 1. júní til 30. september 1989, eða þar til annað verði 

ákveðið .........0 0 677-678 
355 7. júlí Starfsleyfi fyrir Njörð hf., fiskimjölsverksmiðju, Sandgerði 678-680 

373 26. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 

15. júlí til30. september 1989 .......00 0. 707 
374 26. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir loðnumjöl og loðnulýsi á komandi loðnu- 

vertíð og allt til næstkomandi áramóta 1989/1990 ...... 708 
318 2. ágúst  Reglurumnetaveiði göngusilungsísjó .............. 710 
382 26. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir fullstaðinn, tandurverkaðan og millistaðinn 
þorsk svo og þorskflök og ufsaflök á tímabilinu 1. júní 1989 

til31. janúar 1990, eða þar til annað verði ákveðið ...... 141-743 

389 14. ágúst Auglýsing um endurgreiðslu söluskatts af vogum til notkunar 
í fiskiðnaði og rafeindabúnaði í fiskflokkunarvélar ..... 185-786 

395 25. ágúst Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum vestur af 
Vestmannaeyjum ..........0 0. 190 

396 1S. ágúst Gjaldskrá fyrirleiðsöguskipa .................... 191-792 
416 29. ágúst Reglugerð um bann við togveiðum á Héraðsflóa ........ 869 
417 29. ágúst Reglugerð um séstök togveiðisvæði samkvæmt lögum nr.3, 8. 

janúar 1988 ......0.000 869-870 
419  7.sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 394, 17. ágúst 1989, 

um friðunarsvæði við Ísland .................... 871
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422  S.sept. Reglugerð um bann við veiðum smábáta í október 1989 .... 872 

456 27. sept. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað .........00 0000 942 

457 27. sept. Reglugerð um gjöld fyrir þjónustu veitta af Ríkismati sjávar- 

afurða .......0 942—-943 
470 28. sept. Reglugerð um sérstök línu- og netasvæði suður og vestur af 

Reykjanesskaga .........0 0. 965 

477  2.okt. — Auglýsing um breyting á starfsleyfi fyrir Fiskmjölsverksmiðju 

Vestmannaeyja (FIVE), Vestmannaeyjum nr. 544/1986 .. 972 
478  2.okt. — Auglýsing um breyting á starfsleyfi fyrir Fiskmjölsverksmiðju 

Einars Sigurðssonar (FES), Vestmannaeyjum nr. 545/ 

1986 2... 972 
479 11.okt. — Reglugerð um afnám banns við togveiðum útafStafnesi ... 973 
490 16. okt. — Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 
1. októbertil31. október 1989 ......... 0. 998 

492 16. okt. — Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 
grundvelli á frystri, skelflettri rækju á framleiðslutímabil- 

inu frá 1. október 1989 til31. janúar 1990, eða þar til annað 

verður ákveðið ..........0 0 999-1000 

494 16. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. októ- 
bertil31. desember 1989 ......... 0 1001-1003 

512  6.nóv. Reglugerð um bann við veiði á síld við Hrollaugseyjar ..... 1035 
513  6.nóv. Reglugerð um bann við línuveiðum í sunnanverðum Faxa- 

flóa .....000 00 1035-1036 
526  8.nóv. Reglugerð um aflamark úr helstu botnfisktegundum við 

Ísland 1990 ......0.. 1058 
533 16. nóv. Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum 

fyrirSuðurlandi .........00.0 20 1068 

537 10.nóv. Starfsleyfi fyrir Haffóður hf., fiskimjölsverksmiðju, Þorláks- 
höfn 2... 1070-1078 

539 13. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 113, 23. febrúar 1988, 

um veitingu veiðileyfa tilnýrra ognýkeyptraskipa ..... 1079 

547 23. nóv. Reglugerð um afnám banns við veiði á síld við Hrollaugseyjar 

1093 
559 1. des. Reglugerð um bann við línuveiðum á Grímseyjarsundi .... 1110 

563 4. des. — Reglugerð um uppgjör, uppgjörstímabil og skil fiskvinnslu- 
fyrirtækja ........... 1116-1117 

567 28. nóv. Reglugerð um vigtunsjávarafla ................... 1119-1121 
573 6. des. — Auglýsingum endurgreiðslu söluskatts fiskvinnslufyrirtækja . 1127 
585 19. des. Reglugerð um stjórn botnfiskveiða1990 ............. 1165-1170 

586 19. des. Reglugerð um veiðar á úthafsrækju 1990 ............. 1170-1172 

587 19.des. — Reglugerð um veiðarsmábáta 1990 ............0..... 1172-1174 
590 18. des. Reglugerð um bann við línuveiðum í Breiðafirði ........ 1176
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619 16.okt. — Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 
grundvelli fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 

1. nóvember 1989 til 31. janúar 1990. Einnig staðfestist að 

reiknað verði eitt verðtímabil frá 15. júlí 1989 til31. janúar 

1990 0000 1230 
638 29. des. — Reglugerðum veiðieftirlitsgjald .................. 1268-1269 

Sjóðir. 
95 20. feb. Skipulagsskrá fyrir íslenskuóperuna ................ 225-226 
96 20. feb. Skipulagsskrá fyrir Styrktarfélag og Styrktarsjóð íslensku 

óperunnar (félag áhugafólks um óperu- og óperettuflutn- 

NB) 20.0000 226-228 
100 11. mars  Reglugerðum Hlutafjársjóð Byggðastofnunar ......... 233-235 
222 7. apríl  Skipulagsskrá fyrir Minnngarsjóð hjónanna Ólafs Finnssonar 

og Guðrúnar Tómasdóttur frá Fellsenda í Miðdölum í 

Dalasýslu ........000 0 427 

358 5. júlí Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Helgu M. Pálsdóttur .... 687 
359 17. júlí Skipulagsskrá fyrir Skjólbeltasjóð Kristjáns Jónssonar 688 

424 21. ágúst Skipulagsskrá fyrir Nemendagarða búvísindadeildar á 

Hvanneyri .........0 0 $79-$81 

458 11.sept. Skipulagsskrá fyrir Hagrannsóknarstofnunina Freyju, Ár- 

nesi, Laugarbakka, Vestur-Húnavatnssýslu ......... 944-945 

460  8.sept.  Skipulagsskrá fyrir Bóka- og minjasafn Nönnu Guðmunds- 

dóttur ......0.. 946-947 
507 10.okt. — Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð um Brand Jónsson ..... 1030 
525 31. okt. Skipulagsskrá fyrir Menningar- og minningarsjóð kvenna 1056-1057 

575 28. nóv.  Auglýsingum gjaldtilalmanakssjóðs ............... 1128 
558 23.nóv.  Skipulagsskrá Vísinda- og tækjakaupasjóðs og sýklarann- 

sóknadeildar Landspítalans ................... 1108-1109 

592 30. nóv.  Skipulagsskrá Listasafns Sigurjóns Ólafssonar ......... 1178-1184 
593 10.des. — Skipulagsskrá Minningarsjóðsins við Menntaskólann á Akur- 

EYPI 2... 1185-1186 

594 14. des. Skipulagsskrá fyrir Vísindasjóð sérfræðinga á háls-, nef-, og 

eyrnadeild Borgarspítalans ................. 1186-1187 

595 19.des. — Skipulagsskrá fyrir Hjálparstofnun kirkjunnar ......... 1188-1191 

596 19.des. — Skipulagsskrá Bréfaskólans ..................0... 1191-1193 
609 6. des. Reglugerð um Íþróttasjóð ............... 1212 

Sjúkranuddarar, sjá Atvinnuréttindi; Heilbrigðismál. 

Skaftafellssýslur. 

3 2. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 495 14. ágúst 1981 um 

gatnagerðargjöld í Nesjahreppi, Austur-Skaftafellssýslu 3 

87 22. feb. Samþykkt um stjórn og fundarsköp Nesjahrepps ........ 192-202
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113  9.mars  Samþykktum sorphreinsun í Mýrdalshreppi ........... 246-248 

114  9.mars Gjaldskrá fyrir sorphreinsun í Mýrdalshreppi fyrir árið 1989 . 248 

255 10. maí — Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrætti af bökkum 
Jökusárlóns á Breiðamerkursandi í Austur-Skaftafells- 
SÝSIU „2... 482 

Skagafjarðarsýsla. 
180 27. mars Auglýsing um fjárhaldsstjórn Hofsóshrepps ........... 364 
277 30. maí Auglýsing um fjárhaldsstjórn Hofsóshrepps ........... 504 

328 21. júní — Gjaldskrá RafveituSauðárkróks .................. 598-599 
379 31. júlí Auglýsing um fjárhaldsstjórn Hofsóshrepps ........... 711 
487 30. sept. Auglýsing um niðurfellingu skipunar fjárhaldsstjórnar Hofs- 

Óshr€pps........0. 0 988 
600 6. des. Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit Norðurlandssvæðis vestra, 

sbr. 5. gr.3.tl.laganr.81/1988 .........0. 1200-1201 
603 21. des. — Auglýsingum umferð á Sauðárkróki ................ 1204 

Skattamál, tollamál. 

2 10. jan. Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall sölukatts fiskvinnslufyr- 
ftækja 2... 3 

37 27. jan. Reglugerð um greiðslu opinberragjalda ............. 56-58 

61 20. feb. Reglugerð um greiðslustað, gjalddaga og fullnustu aðflutn- 

ingsgjalda vegna tollameðferðar áinnfluttum vörum ....  163-167 
73 23. feb. Reglugerð um uppgjör á vangoldnum tekjuskatti og eignar- 

skatti ........... 0. 176-177 
81 27. feb. Auglýsing um söluskatt af innfluttum, prentuðum bókum, 

bæklingum og öðrum þess konar ritum á erlendu máli 184-185 
85 16. feb. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 151/1986, um launa- 

skatt, með síðaribreytingum ................... 187 
112 7. mars Auglýsing um innritunar-, kennslu- og prófgjald vegna nám- 

skeiðs og prófs til að öðlast löggildingu til fasteigna- og 

skipasölu ..........00 000 246 
122 17. mars Auglýsing um gjald fyrir birtingu efnis í B-deild Stjórnartíð- 

iNdA „2... 260 
125 14. mars Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyr- 

iftækja 2... 262 

126 17. mars Auglýsing um gjald fyrir tilkynningar o.fl. sem birtist í 
Lögbirtingablaðinu ...............0 0. 263 

137 31. mars Reglugerð um jöfnunartoll á innfluttar kökur og majones ... 271 
141 30. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 61/1989, um greiðslu- 

stað, gjalddaga og fullnustu aðflutningsgjalda vegna toll- 

meðferða áinnfluttumvörum .................. 273-274 
177 28. mars Reglugerð um innheimtu höfundarréttargjalds við toll- 

afgreiðslu ............0. 361-362
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182 10. apríl  Auglýsingum flutningsjöfnunargjald ásementi ......... 365 
218 20. mars Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 

með mælitækjum og vogaráhöldum ............... 424-425 

219 27. júní Reglugerð uminnheimtu á vangoldnum söluskatti ....... 585—-586 
263 26. maí Gjaldskrá fyrir þjónustu á vegum Heyrnar- og talmeinastöðv- 

arÍslands ...........%%... 0. 489 
270 26. maí Reglur um verðmætismörk vegna yfirlýsingar útflytjanda á 

vörureikningi um uppruna vöru svo og sérstaka tollmeð- 

ferð smáböggla til einkaaðila og einkafarangurs ferða- 

manna samkvæmt fríverslunarsamningum EFTA og EB .. 494 
319 27. júní Reglugerð uminnheimtu á vangoldnum söluskatti ....... 585-586 
345 10. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 137/1989, um innflutt- 

ar kökurogmajones .......0.%... 0 669 
348 10. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 319/1989 um inn- 

heimtu á vangoldnum söluskatti ................ 671 
349 6. júlí Reglur um endurgreiðslu söluskatts af iðgjöldum af ábyrgðar- 

tryggingu bifreiða í eigu fatlaðra ................. 672 
352 10. júlí Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyr- 

iftækja „2... 674 

365 20. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 594 28. desember 
1987, um aukatekjur ríkissjóðs ................ 693 

389 14. ágúst Auglýsing um endurgreiðslu söluskatts af vogum til notkunar 
í fiskiðnaði og rafeindabúnaði í fiskflokkunarvélar ..... 7185-786 

390 11. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 363/1988, um tollfrjáls- 
an farangur ferðamanna og farmanna við komu frá útlönd- 
um, einkasölugjaldo.fl. .................. 187 

474 4. okt. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 344 10. júlí 1989, um 
jöfnunargjald .........0.%0 00 969 

475  3.okt. — Auglýsing um breytingu á grunnfjárhæðum skv. 4. og 6. gr., 
sbr.22. gr.laganr. 83/1984 um erfðaskatt ........... 969 

500 25. okt. — Reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra 
ferðamanna ......... 00. 1013-1014 

501 25. okt. Reglugerð um bókhald og tekjuskráningu virðisaukaskatt- 

skyldraaðila .........0.%0.0 00 1014-1022 
504 30. okt. — Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyr- 

iftækja „2... 1026 

510  1.nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 486/1982, um sölu- 

skatt, með síðari breytingum ...........0... 1033-1034 

511 1. nóv. Reglugerð um jöfnunartoll á innfluttar kökur og majones... 1034 
529 14. nóv Reglugerð um framtal og skil á virðisaukaskatti ......... 1061-1063 
530 14. nóv Reglugerð um frádrátt virðisaukaskatts .............. 1063-1066 
532 14. nóv. Reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til sendimanna 

erlendraríkja..........00 0 1067-1068 

561  4.des. — Reglugerð um greiðslu virðisaukaskatts af skattskyldri starf- 
semi sveitarfélaga og annarra opinberraaðila ......... 1111-1113
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562 4. des. Reglugerð um virðisaukaskatt af eigin þjónustu og úttekt til 

eigin nota innan óskattskyldra fyrirtækja ogstofnana .... 1114-1116 

563  4.des. — Reglugerð um uppgjör, uppgjörstímabil og skil fiskvinnslu- 

fyrirtækja ............ 1116-1117 

564 4. des. Reglugerð um undanþágu á virðisaukaskatti vegna góðgerð- 

arstarfsemi 2... 1117-1118 
573 6. des. — Auglýsingum endurgreiðslu söluskatts fiskvinnslufyrirtækja 1127 
576 10. des. Reglugerð um virðisaukaskatt af byggingarstarfsemi ...... 1129-1131 

588 18. des. — Auglýsingum álagningarstofn fasteignaskatts .......... 1174 
606 28. des. — Auglýsing um innheimtuhlutfall útsvars í staðgreiðslu á árinu 

1990 2000. 1209 
615 27. des. Reglugerð um vitagjald ............... 1222-1223 

617 28. des. — Auglýsing um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutnings- 
gjalda af ýmsum aðföngum til samkeppnisiðnaðar ...... 1224-1228 

618 28. des. — Reglugerð um greiðslu barnabóta á árinu 1990 .......... 1228-1230 
632 28. des. — Reglugerð um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrá- 

settar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensín .... 1259-1261 

633 28. des. — Reglugerðum greiðslu barnabótaauka á árinu 1990 ...... 1261-1262 
634 28. des. — Reglugerðuminnheimtu þinggjalda á árinu 1990 ........ 1262-1263 
635 28. des. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79/1988, um persónu- 

afslátt og sjómannaafslátt, með síðari breytingum ...... 1264 

636 28. des. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 593/1987, um þunga- 
skatt, með síðari breytingum ................. 1265-1266 

639 28. des. Reglugerð um innheimtu fóðurgjalda ............... 1269-1271 

637 29. des. Reglugerð um endurgreiðslu vegna virðisaukaskatts af mat- 

VÖFUO I. 0000 1266-1268 
638 29. des. — Reglugerð um veiðieftirlitsgjald .................. 1268-1269 
640 29. des. — Reglugerð um greiðslufrest á virðisaukaskattiítolli ...... 1272-1285 
641 29. des. — Reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts til byggjenda 

íbúðarhúsnæðis .........000. 1285-1287 
644 29. des. Reglugerð um aukatekjur ríkissjóðs ................ 1292-1296 

Skip, sjá Siglingar, skip. 

Skipulagsmál. 

49 30. jan. Reglur fyrir samvinnunefnd um skipulagsmál Þingvalla-, 

Grafnings- og Grímsneshrepps ........ 0. 103-104 
52 23. jan. Auglýsing um staðfestingu aðalskipulags fyrir Eyrarbakka .. 106 

110 7. mars Auglýsing umstaðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Grund- 
arfjarðar ............ 0 245 

Skipulagsskrá, sjá Sjóðir. 

Skólar, sjá Menntamál.
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Skyldusparnaður, sjá Húsnæðismál. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

110 7. mars  Auglýsingum staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Grund- 
arfjarðar ............ 245 

217 12. apríl Reglugerð um búfjárhald í Neshreppi utan Ennis ........ 422-423 
322 22. júní  Auglýsingumumferðí Stykkishólmi ................ 587 

397 9. ágúst Samþykkt um forkaupsrétt Stykkishólmsbæjar að fasteignum 

innan bæjarfélagsins ............0. 00. 792 
591 15. nóv.  Samþykktumskjaldarmerki Stykkishólms ............ 1177 

Sorphreinsun, sjá Heilbrigðismál. 

Strandasýsla. 

283 1. júní Reglugerð fyrir Vatnsveitu Hólmavíkurhrepps ......... 510-512 

Suður-Múlasýsla, sjá Múlasýslur. 

Suðurnes. 

246 11. maí Gjaldskrá vegna hundahalds á Suðurnesjum fyrir árið 1989 .. 474 

437 22. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 907-909 

444 22. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heittvatn ......... 925-027 

461 18. sept. Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlitá Suðurnesjum ........ 947—-948 

538 8. nóv. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á sam- 
þykktum fyrir Byggingarsamvinnufélag aldraðra á Suður- 

NESJUM „2... 1079 

Suður-Þingeyjarsýsla, sjá Þingeyjarsýslur. 

Sveitastjórnarmál. 

25 10. jan. Samþykkt um stjórn og fundarsköp Stokkseyrarhrepps .... 35-45 

87 22. feb. Samþykkt um stjórn og fundarsköp Nesjahrepps ........ 192-202 

89 27. feb. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á starfs- 
svæðum landshlutasamtaka sveitarfélaga ........... 213 

180 27. mars Auglýsing um fjárhaldsstjórn Hofsóshrepps ........... 364 

277 30. maí  Auglýsingumfjárhaldsstjórn Hofsóshrepps ........... 504 
280 25. maí Reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og stofn- 

ana þeirra og fyrirtækja .......0000 0 507-508 
487 30. sept. Auglýsing um niðurfellingu skipunar fjárhaldsstjórnar 

Hofsóshrepps ........2%0 00 988 

Söfn, sjá Menntamál.
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Söluskattur, sjá Skattamál, tollamál. 

Tekjustofnar sveitarfélaga. 

3 2.jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 495 14. ágúst 1981 um 
gatnagerðargjöld í Nesjahreppi, Austur-Skaftafellssýslu 3 

241 3. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 358 25. júlí 1986 um 
gatnagerðargjöld í Egilsstaðahreppi, Suður-Múlasýslu ...  468-469 

404 10. ágúst Samþykkt um álagningu gatnagerðargjalda við byggðar götur 
í Búlandshreppi íS-Múlasýslu .................. 825-826 

465 22.sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gatnagerðargjöld í 
Vatnsleysustrandarhreppinr.284/1985 ............ 952 

517 24.okt. — Reglugerð um gatnagerðargjöld á Akureyri „.......... 1041-1043 
541 17. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð um aukaframlög úr 

Jöfnunarsjóði sveitarfélaga nr. 467, 7. ágúst 1981 með 
síðaribreytingum ..........0.0. 000. 1080 

542 15. nóv. Reglugerð um jöfnunarsjóð sveitarfélaga ............. 1081-1085 
598 18. des. Samþykkt um gatnagerðargjald í Ísafjarðarkaupstað HER 1194-1196 

606 28. des. — Auglýsing um innheimtuhlutfall útsvars í staðgreiðslu á árinu 

1990 0... 1209 
649 27. des. — Samþykkt um gatnagerðargjöld á Reyhólum í Reykhóla- 

hreppi ........0. 00 1307-1309 

Tollar, sjá Skattamál, tollamál. 

Tryggingar. 

65 27. feb. Reglugerð um ábyrgðartryggingu ökutækjao.fl. ........ 171 
97 3. mars  Reglugerðum hækkun bóta almannatrygginga ......... 228 

108 8. mars Auglýsing um vátryggingarfjárhæðir samkvæmt reglugerð um 

löggildingu og tryggingaskyldu fasteigna- og skipasala nr. 

S20/1987 ...00.20 244 
99 9. mars Reglugerð um Tryggingasjóð fiskeldislána ............ 230-232 

349 6. júlí Reglur um endurgreiðslu söluskatts af iðgjöldum af ábyrgðar- 
tryggingu bifreiða í eigu fatlaðra ................. 672 

Umferðarmál. 

14  6.jan. — Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 23 
42 21.jan. — Ayglýsing um umferð í Hvolsvallarkauptúni, Rangárvalla- 

SýSIu .....0000 0 62 

51 13. feb. Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 105 

147 21. mars  Auglýsingum umferð á Akureyri .................. 289 
227 18. apríl  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 432 

249 5. maí — Auglýsingumumferðálsafirði ................... 475-478 
269 23. maí Auglýsingum umferð á Akureyri .................. 493 
286 2. júní Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 514
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

322 22. júní — Auglýsingumumferðí Stykkishólmi ................ 587 

333 20. júní — Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 608 
341  S. júlí Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra ......... 621-656 

357 28. júní — Auglýsingumumferðá Akranesi .................. 687 
375 20. júlí Auglýsing um umferð á Hvammstanga .............. 708 
391 31. júlí Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 788 
392 31. júlí Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 188 

427 8. sept.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 885 
453 12. sept.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 939 
480 5. okt. — Auglýsingumumferð á Akureyri .................. 973 
482 27. sept.  Auglýsingum umferð í Eskifjarðarkaupstað ........... 974 
506 10. okt. — Auglýsingum umferð í Kópavogi .................. 1029 
515 30. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 1036 

519 24.okt. — AuglýsingumumferðíGarðabæ .................. 1044 
534  9.nóv.  Reglugerðumumferðafræðslu ................... 1069-1071 
551 17. nóv.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 1096 
555 28. nóv.  Auglýsingumumferðí Borgarnesi ................. 1106 
557 22.nóv.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 1108 

566  9.nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðamerki og 
notkun þeirra, nr.3415.júlí 1989 ................ 1119 

568 30. okt. — Auglýsingum umferð í Mosfellsbæ ................. 1121 
583 11.des. — Auglýsingumumferð í Reykjavík ................. 1164 
584 11. des. — Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 1164 
603 21. des. — Auglýsingum umferð á Sauðárkróki ................ 1204 
650 20. des. — Auglýsingum umferð í Kópavogi .................. 1309 

651 20.des. — Auglýsingumumferð í Kópavogi .................. 1310 

Umhverfisvernd. 

244 11. maí Reglugerð um undanþágu frá lögum nr. 52/1988, um eiturefni 
og hættuleg efni, vegna sölu málningar- og lakkleysa, sem 

innihaldametanðl ...........000. 00. 472-473 
273 1. júní — Reglugerð um söfnun og endurvinnslu einnota umbúða fyrir 

drykkjarvörur í einnotaumbúðum ............... 497-499 

386 25. júlí Mengunarvarnarreglugerð ................... 760-777 
613 27. des. Reglugerð um breytingu á mengunarvarnareglugerð nr. 386/ 

1989 2000 1220 

Útflutningur. 

187 12. apríl Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunnin á erlendan 

markað ...........0. 00 376 

270 26. maí Reglur um verðmætismörk vegna yfirlýsingar útflytjanda á 

vörureikningi um uppruna vöru svo og sérstaka tollmeð- 

ferð smáböggla til einkaaðila og einkafarangurs ferða- 

manna samkvæmt fríverslunarsamningum EFTA og EB .. 494
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

292 8. júní — Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 
erlendanmarkað ..........00 0000 546 

471  2.okt. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 463/1988 um Atvinnu- 

tryggingasjóð útflutningsgreina sbr. reglugerð nr. 505/ 
1988 2... 966 

Útvarp. 

66 21. feb. Auglýsing um útvarpsgjald ............ 0. 171 
67 22. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð um Ríkisútvarpið nr. 

357/1986 með áorðnum breytingum ............... 172 
360 12. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð um útvarp skv. tíma- 

bundnum leyfum nr. 511/1986 með áorðnum breytingum 689 

610 22. des. Reglugerð um útvarp samkvæmt tímabundnum leyfum .... 1213-1218 

611 22.des. — Reglugerðum auglýsingaríútvarpi................. 1218-1219 

Vatnamál. 

40 27. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vest- 

mannaeyja nr.31 2. febrúar 1982 með síðari breytingum .. 61 
57  9.feb. Bráðabirgðareglugerð fyrir Selfossveitur ............. 146-156 

150 20. mars Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vest- 

mannaeyja nr. 31 2. febrúar 1982 með síðari breytingum .. 295 
175 20. mars Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir heitt vatn 351-353 
281 1. júní — Gjaldskráfyrir Vatnsveitu Kópaskers ............... 509 
282 1. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu Kópa- 

skersnr.114/1977 ......0..0 510-512 
400 10. ágúst Reglugerð um holræsi í Stöðvarhreppi, S-Múlasýslu ...... 7197-798 
463 21. sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Siglu- 

fjarðar nr. 148 18.mars 1982 með síðari breytingum ..... 949-950 
602 19. des. — Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Bíldudals................ 1203-1204 
623 19. des. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Akureyrar ............... 1236-1240 

648 27. des. — Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Reykhólahreppi ... 1305-1306 

Vatnsskattur, sjá Vatnamál. 

Vatnsveitur, sjá Vatnamál. 

Vegamál. 

230 19. apríl Reglugerð um þjóðvegi í kaupstöðum og kauptúnum ..... 446-452 
598 18. des. Samþykkt um gatnagerðargjald í Ísafjarðarkaupkaupstað 1194-1196 

649 27. des. Samþykkt um gatnagerðargjöld á Reykhólum í Reykhóla- 

hreppi ......50% 0. 1307-1309
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Veiði, friðun. 

31 23. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélagið Suðurfossa, Barðastrandasýslu . S1 

32 23. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélag Apavatns ................ 52 
33 23. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélagið Flóku í Borgarfjarðarsýslu .... 53 
34 23. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélag Ljárskógavatna, Dalasýslu ..... 54 

35 23. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélagið Ljá, Dalasýslu ........... 55 

59 30.jan. — Arðskráfyrir Veiðifélag Krossárí Dalasýslu ........... 162 
60 30.jan. — Arðskrá fyrir Veiðifélagið Faxa um Vatnasvæði Tungufljóts 

ofanFaxa .........2.2.0 000 163 
219 18. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 100/1973, um eyð- 

ingu svartbaks og hrafns, með áorðnum breytingum 425 
301 9. júní  Samþykktfyrir Veiðifélag LaxárogBlanks............ 556 

302 9. júní — Samþykktfyrir Veiðifélag Borgarhafnar ............. 557 
303 9. júní — Arðskrá fyrir Veiðifélag Mýrarkvíslar ............... 558 
368 27. júlí Reglur um hreindýraveiðarárið1989 ............... 702-704 
394 17. ágúst Reglugerð um friðunarsvæði viðÍsland .............. 189—-790 
652 28. des. — Arðskráfyrir Veiðifélag Apavatns ................. 1310-1311 

Verðbréf. 

151 24. feb. Reglugerð um Verðbréfaþing Íslands ............... 296-299 

502 25. okt. — Reglugerð um tryggingaskyldu verðbréfamiðlara og verð- 
bréfafyrirtækja ........ 0. 1022-1024 

543 22. nóv. Reglugerð um námskeið og próf til að öðlast leyfi til verð- 
bréfamiðlunar ...........0 000 1085-1088 

550 22.nóv. Reglugerð um varðveislu verðbréfa verðbréfasjóða ...... 1095 

556 22.nóv. Reglur um gerð ársreiknings verðbréfasjóðs og ársreikning 
verðbréfafyrirtækis ........... 1106-1107 

Verðjöfnun, sjá Verðlagsmál; Verslun. 

Verðlagsmál. 

18 23. jan. Reglugerð um lánskjaravísitölu til verðtryggingar sparifjár og 

lánsfjár ..........02. 0 25-26 
19 23. jan. Auglýsing um grundvöll lánskjaravísitölu til verðtryggingar 

sparifjároglánsfjár ..............0 00... 26 
578 8. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 223 25. maí 1987 um 

sérstakt jöfnunargjald á kartöflum og vörum unnum úr 

þeim, sbr. breytingu með reglugerð nr. 109 26. febrúar 

1988 .00.000 1134 
581  5.des. — Reglugerð um greiðslur verðmiðlunargjalda til mjólkurbúa 

Árið19890 ........2 00 1156-1158 
604 18. des. Reglugerð um árstíðabundið verðmiðlunargjald af verði 

mjólkurtilframleiðenda ..................... 1205-1206
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Verndun fiskimiða, sjá Landhelgismál; Sjávarútvegur. 

Verslun. 

Samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Vestmannaeyjum 

Samþykkt um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma versl- 

ana í Húsavíknr.438/1985 ......00. 0 
Reglugerð umvörugjöld .......0.00 00. 
Reglugerð um bann við innflutningi og sölu úðabrúsa sem 

innihalda tiltekin drifefni (ósoneyðandiefni) ......... 
Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 47/1989 um vörugjöld 
Auglýsing um niðurfellingu samþykktar um afgreiðslutíma 

verslana á Sauðárkróki .........000 00. 

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð um opnunartíma 
lyfjabúða nr. 30/1983 ......... 

Vestmannaeyjar. 

Samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Vestmannaeyjum 
Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vest- 

mannaeyjanr.31 2. febrúar 1982 með síðari breytingum .. 
Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir heitt vatn 

Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir raforku ...... 

Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir heitt vatn 
Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Bæjarveitna Vestmanna- 

eyja fyrir raforku, nr. 214, 10. apríl 1989 ............ 
Reglugerð um bann við tog- og dragnótaveiðum vestur af 

Vestmannaeyjum ........0. 
Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Bæjarveitna Vestmanna- 

eyja fyrir heitt vatn, nr.325,20.júní1989 ........... 
Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Bæjarveitna Vestmanna- 

eyja fyrir raforku, nr. 214, 10. apríl 1989, með síðari 
breytingum ......00. 0 

Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrirraforku .:.... 

Auglýsing um breyting á starfsleyfi fyrir Fiskmjölsverksmiðju 

Vestmannaeyja (FTVE), Vestmannaeyjum nr. 544/1986 .. 
Auglýsing um breyting á starfsleyfi fyrir Fiskmjölsverksmiðju 

Einars Sigurðssonar (FES), Vestmannaeyjum nr. $45/ 
1986 ......0 00 

Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir heitt vatn 
Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Bæjarveitna Vestmanna- 

eyja fyrir raforku, nr. 438 22. september 1989 ......... 

Vestur-Barðastrandasýsla, sjá Barðastrandasýsla. 

Vestur-Skaftafellssýsla, sjá Skaftafellssýslur.
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Viðskiptamál, sjá Innflutningur; Verðlagsmál; Verslun; Útflutningur. 

Vinnueftirlit. 

289 1. júní — Gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits- og þjónustustörf Vinnueftir- 
litsríkisins ............ 539-541 

330 19. júní — Reglurumkrómísementi ...........0 0. 602 
331 19. júní — Reglurumröraverkpalla ................ 0... 603-—605 
332 19. júní  Reglurumhengiverkpalla ...................... 606-608 

388 17. júlí Reglur um skráningu og skoðun farandvinnuvéla og vinnu- 
véla ásamt skýringum við einstakar greinar .......... 180-785 

401 17. júlí Reglur um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun 
á vinnustöðum ......... 799-821 

Vinnustaðir, sjá Öryggismál. 

Vörumerki. 

83 21. feb. Reglugerð um gjöld fyrir vörumerkio.fl. ............. 186 
608 15. des. — Reglugerðum gjöld fyrir vörumerkio.fl. ............. 1211 

Þingeyjarsýslur. 

121 14. mars  Auglýsingum starsleyfi fyrir sorpeyðingu í Reykdælahreppi .  258-259 
281 1. júní — Gjaldskrá HitaveituKópaskers ................... 509 
282 1. júní — Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu Kópa- 

skersnr. 114/1977 .......0. 510 
441 22. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar ................. 920-921 

630 27. des. — Gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar ................. 1255-1256 

Þinglýsingar. 

12 13. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð um þinglýsingar nr. 438 

26. desember 1978 ......00. 19-20 

Þungaskattur, sjá Skattamál, tollamál. 

Ökutæki. 
1 2.jan. Gjaldskrá fyrir Bifreiðaskoðun Íslands .............. |--2 

44 8. feb. Reglur um almenna skoðunökutækja ............... 6566 

74 10. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 170/1987 um þátttöku 

almannatrygginga í bifreiðakaupum fatlaðra ......... 178 
65 27. feb. Reglugerð um ábyrgðartrygginguökutækjao.fl. ........ 171 

307 19. júní Reglugerð um vörubifreiðar og sendibifreiðar, sem notaðar 
eru tilleiguaksturs og takmarkanir á fjölda þeirra ...... 573-57S
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

340 29. júní  Reglurumalmennaskoðunökutækja ............... 618-620 

493 29. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu ökutækja, 

nr.52315.desember1988 ..........0 0 1000-1001 

632 28. des. — Reglugerð um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrá- 
settar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensín .... 1259-1261 

636 28. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 593/1987, um þunga- 

skatt, með síðari breytingum ................... 1265-1266 
655 28. des. — Reglugerð um gerð ogbúnaðökutækja .............. 1313-1366 

Öryggiseftirlit, sjá Öryggismál. 

Öryggismál. 

90 24. feb. Reglur um garðsláttuvélar og einöxla garðyrkjuvélar ..... 214-216 

109 9. mars Gjaldskrá vegna eftirlits á vegum Geislavarna ríkisins, fyrir 
árið 1989 ........ 0 244-245 

239 27. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 480/1983 um iðgjöld 

atvinnurekenda til að standa straum af kostnaði vegna 

framkvæmdar laga nr. 46/1980 um aðbúnað hollustuhætti 

ogöryggi á vinnustöðum ......... 000. 467 

308 19. júní — Reglugerð um fólksbifreiðar, sem notaðar eru til leiguaksturs 
ogtakmarkanir áfjöldaþeirra .................. 576-581 

401 17. júlí Reglur um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun 

ávinnustöðum .........0 0 199—-821 

612 22. des. Reglugerð um tilkynningu vinnuslysa ............... 1220



Skrá 

nafna og orða. 

Helstu skammstafanir sem notaðar eru í skránni: 

augl.= auglýsing 

br.= breyting 
gisk.= gjaldskrá 
nf.= niðurfelling 

r.= reglur 

rg.= reglugerð 

rkn.= reikningur 
sþ.= samþykkt 

Tölur sem upp eru gefnar á eftir atriðisorðum eru blaðsíðutöl. 

A. 

Aðalgeir Kristjánsson, 1373. 

Aðalskipulag: augl., Akureyri, br., 1080; 

Eyrarbakki, 106; Grundarfjörður, br., 

245; Hrísey, 1092; Reykjanes, 384; 

Reykjavík, br., 246; 386; 480; 572; 759; 

Selfoss, br., 475; Seyðisfjörður, br., 586; 

Skagaströnd, 660; Stöðvarfjörður, br., 

705; Suðureyri, br., 555; Þorlákshöfn, br., 

1055. 

Aðalsteinn Sveinsson, 1377 

Aðbúnaður á vinnustöðum: iðgjöld atvinnu- 
rek., rg., br., 467. 

Albert Guðmundsson, 1371. 

Alberto Salgado, 1369. 

Alfonso Portabeles, 1369. 

Alma Dagbjört Möller, 1378. 
Almanakssjóður: gjald, augl., 1128. 
Anders Huldén, 1368. 

Anna Guðrún Björnsdóttir, 1372. 
Anna Theódóra Gunnarsdóttir, 1372. 

Anna Soffía Hauksdóttir, 1378. 

Anna Krístín Jóhannsdóttir, 1371. 

Anna Keneva Kunz, 1375. 

Anton Pjetur Þorsteinsson, 1374. 

Antonio Perez Huguero, 1369. 

Antonio La Rocca, 1376. 

Arnfríður Einarsdóttir, 1380 

Arnór Hannibalsson, 1373. 

Arnór Sigurjónsson, 1375. 

Atli Gíslason, 1371, 1378. 

Atli Freyr Guðmundsson, 1371. 
Atli Guðlaugur Steingrímsson, 1378. 
Atvinnurekstur: erlendar lántökur og leigu- 

samningar, augl., 989—998. 

Atvinnutryggingarsjóður útflutningsgreina: 

rg., br., 966. 
Auður Guðrún Eyjólfsdóttir, 1373. 

Aukatekjur ríkissjóðs: rg., br., 693. 
Austurland: heilbrigðis- og mengunarvarna- 

eftirlit, gjsk., 976-979. 

A. 

Áfengi: rg., 881-884. 
Á gúst Sigurðsson, 1377. 
Á gústa Arna Grétarsdóttir, 1376. 
Árni Ársælsson, 1374. 

Árni Páll Halldórsson, 1373. 
Árni Helgason, 1367. 
Árni Jónasson, 1367. 

Árni Sigurjónsson, 1367. 

Áslaug Friðriksdóttir, 1367. 
Ástráður Eysteinsson, 1376. 
Ástríður Stefánsdóttir, 1381. 
Áætlunarflug innanlands: 

augl., 1053-1055. 
veiting leyfa, 

B. 
Baldur Vilhelmsson, 1378. 

Barðastrandarsýslur: Veiðifélagið Suður- 
fossar, sþ., S1.
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Barnabætur: barnabótaauki, rg., 1261-1262,; 

greiðslur, rg., 1228-1230. 

Barnsburðarleyfi starfsmanna ríkisins: rg., 
861-862. 

Benigino Gonczález-Aller, 1369. 

Berglind Jóhannsdóttir, 1380. 
Bessastaðahreppur: hitaveita, 

301--303. 
Bifreiðaskoðun Íslands hf.: gjsk., 1-2. 
Birgitta Spur, 1367. 
Birna Jóhanna Ólafsdóttir, 1376. 
Biskupstungnahreppur: hitaveita Laugaráss, 

gjsk., 403-405; 549-551; 1234-1236. 
Bíldudalur: vatnsveita, gjsk., 1203-1204. 
Bjarnanesprestakall: augl., 966. 

Bjarni Þór Óskarsson, 1379 

Bjarni Valtýsson, 1381. 
Björgvin Fredriksen, 1367. 
Björgvin Vilmundarson, 1368. 
Björn Gunnlaugson, 1381. 

Björn Steinbjörnsson, 1377. 

Blönduós: hitaveita,  gjsk., 

1094-1095; rg., 1159—-1164. 
Boðkerfisnotendur: gjsk., 986-987. 
Bogdan Kowalczyk, 1369. 
Bragi Jóhann Ingibergsson, 1381. 
Bragi Sigurðsson, 1371. 
Brandur Stefánsson, 1368. 

Breiðdalsvík: hundahald, gjsk., 243. 
Bryndís Víglundsdóttir, 1367. 
Brynjar Níelsson, 1380. 
Brynjólfur Sandholt, 1375. 
Búfjármörk: rg., 1135-1149. 

gjsk., 

308-310; 

Búlandshreppur:  gatnagerðargjöld, sþ., 

825-826. 
Búnaðarfræðsla: rg., br., 1127. 
Byggðastofnun: — Hlutafjársjóður,  rg., 

233-235. 
Byggingarreglugerð: rg., br., 745-759. 

Byggingarsjóður ríkisins: rg., húsbréf, 

1051-1052; lánveitingar, 107-128. 

Byggingarsjóður verkamanna og félagslegar 
íbúðir: rg., br., 50. 

Byggingarstarfsemi: virðisaukaskattur, rg., 

1129-1131. 
C. 

Carlo Mathias, 1368. 

Carol Pazandak, 1369. 

Cirstina Barrios, 1369. 

D. 
Daníel Á gústínusson, 1368. 

David Moyes, 1369. 

Davíð Ingason, 1378. 
Deiliskipulag: augl., Hafnarfjörður, 388; 

Hvammahverfi, Hafnarfirði, 547; Kvosin í 

Reykjavík, 539; Molduhraun í Garðabæ, 

701; Reykjavík, 388. 
Diego Bravo Aragon, 1369. 

Diego Cabello, 1369. 
Domingo Matinez Palomo, 1369. 

Dómsmálagjöld: rg., 1288-1290. 

Dómtúlkar og skjalþýðendur: rg., 46-47; 
námskeiðs- og prófgjald, augl., 172. 

Dvalarheimili aldraðra sjómanna: 
drætti, rg., br., 106. 

happ- 

E. 

Edvarð Sigurgeirsson, 1368. 
Eftirlit með útlendingum: rg., br., 1036. 

Eggert Eggertsson, 1377. 
Egill Á. Jacobsen, 1372. 
Egill Ólafsson, 1367. 
Egill Rafn Sigurgeirsson, 1370. 

Egilsstaðahreppur: Egilsstaðir og Fell: 
gatnagerðargjald, rg., br., 468-469; hita- 
veita, gjsk., 395-397; 547-549, 923-925; 

1201-1203. 
Eignarskattur: uppgjör, rg., 176-177. 
Einar Aakrann, 1368. 

Einar Einarsson, 1381. 

Einar Guðmundsson, 1376. 

Einar Guðni Jónsson, 1380. 

Einar Jóhannesson, 1377. 

Einar Lövdahl, 1373. 

Einar Kristinn Þórhallsson, 1370. 

Einnota umbúðir: söfnun og endurvinnsla, 

rg., 497-499. 
Eiríkur Jóhannsson, 1381. 

Elín Þorgerður Ólafsdóttir, 1380. 
Elísabet G. K. Þórólfsdóttir, 1367. 
Elsa Guðmundsdóttir, 1376. 

Endurskoðunarstörf: verkleg próf, rg., 
824-825. 

Enrique Niello, 1369. 
Eric A. McVadon, 1368. 

Erlendar lántökur og leigusamningar: augl., 
989—-998; 1012. 

Erlendur Haraldsson, 1373.
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Erlendur Jónsson, 1379. 

Erling Hulgaard, 1369. 
Erling Zanchetta, 1370. 

Erlingur Þorsteinsson, 1372. 
Eydís Ólafsdóttir, 1370. 
Eyrarbakki: aðalskipulag, augl., 106; hita- 

veita, gjsk., 401-403; 596-597; 963-965; 

rafveita, gjsk., 341-343; 961-962. 

Eyþór Ólafur Karlsson, 1379. 

F. 
Farandvinnuvélar: skráning og skoðun, r., 

780-785. 
Fasteignamat: augl., 1091-1092. 
Fasteigna- og skipasala: augl., 244; 246. 
Feliciano Calvo, 1369. 

Felix Valsson, 1378. 

Ferðamenn: tollfrjáls farangur, rg., br., 787. 

Fermin Zelada, 1368. 

Fernandez Ordonez, 1369. 

Fernando Hidalgo, 1369. 
Finnbogi Jakobsson, 1373. 

Fiskvinnslufyrirtæki:  endurgreiðsluhlutfall 

söluskatts, augl., 3; 262; 674; 1026; 1127; 

uppgjör, rg., 1116-1117, vogir og rafeinda- 
búnaðir, augl., 785-786. 

Fjalar Sigurjónsson, 1376. 
Fjárhaldsstjórn: augl., Hofsóshreppur, 364; 

504; 711; 988. 
Flugmálastjórn: skírteini, rg., br., 467. 

Flugrekstur: rg., 712-741; rg., br., 

1150-1156. 

Flugvellir. gjsk., 461-463; afnot, augl., 
143-744, 1123-1124; flugvalla- og elds- 

neytisgjald, rg., 885; Keflavíkurflugvöllur, 

gjsk., 483. 
Flutningsjöfnunargjald: sement, augl., 365. 

Flúðir og nágrenni: hitaveita, gjsk., 594-595; 
1242-1244. 

Fóðurgjöld: innheimta, rg., 1269-1271. 

Fólksbifreiðar: rg., 576-$81. 
Franklín Georgsson, 1380. 

Friðjón Þórðarson, 1368. 
Friðunarsvæði við Ísland: viðauki við rg., 

261-262; rg., 789—790; rg., br., 871. 

Fullvirðisréttur: sauðfjárafurðir, rg., br., 

866-867; rg., 953-958. 
Fæðingarorlof: rg.,br., 27. 

G. 
Garðabær: deiliskipulag, augl., 701; umferð, 

augl., 1044; hafnarrg., 980-986. 
Garðsláttuvélar og einöxla garðyrkjuvélar: 

r., 214-216. 
Georg A. Bjarnason, 1376. 
Gerður Jónsdóttir, 1380. 

Gísli Gunnar Auðunsson, 1372. 

Gísli Gunnarsson, 1379. 

Gísli Jónsson, 1368. 

Gísli Pálsson, 1368. 

Góðgerðarstarfsemi: undanþága virðisauka- 
skatts, rg., 1117-1118. 

Grafningshreppur: samvinnunefnd um 
skipulagsmál, r., 103-104. 

Grethe Have, 1374. 

Grímsneshreppur: samvinnunefnd um skipu- 
lagsmál, r., 103-104. 

Grundarfjörður: breyting á aðalskipulagi, 
augl., 245. 

Grunnfjárhæðir: augl., 969. 
Grunnskólar: aðalnámskrá, augl., 469, 

námsmat, rg., br., 387. 

Guðjón Haraldsson, 1373. 
Guðjón Ingvi Geirmundsson, 1372. 
Guðjón Sævar Jóhannesson, 1377. 
Guðjón Kristjánsson, 1380. 
Guðjón Magnússon, 1367. 
Guðjón St. Marteinsson, 1372. 
Guðlaug Unnur Þorsteinsdóttir, 1374. 
Guðlaug Þórsdóttir, 1380. 
Guðlaugur Hannesson, 1380. 
Guðmundur Þór Axelsson, 1376. 

Guðmundur Ásgeirsson, 1376. 
Guðmundur Gunnlaugsson, 1376. 
Guðmundur Jónsson, 1368. 

Guðmundur S. Jónsson, 1380. 

Guðmundur Olgeirsson, 1381. 
Guðmundur Pálsson, 1374. 

Guðmundur Karl Snæbjörnsson, 1372, 1381. 

Guðmundur Þorsteinsson, 1376. 

Guðni Arinbjarnarson, 1377. 
Guðný Guðmundsdóttir, 1368. 
Guðrún P. Helgadóttir, 1368. 
Guðrún Magnússon, 1367. 
Guðrún Pétursdóttir, 1371. 

Guðrún Sigmundsdóttir, 1379. 
Gunnar Skúli Ármannsson, 1375.
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Gunnar Björnsson, 1379. 
Gunnar Flóvenz, 1368. 

Gunnar Brynjólfur Gunnarsson, 1371. 
Gunnar Herbertsson, 1380. 

Gunnar Pétur Pétursson, 1370. 

Gunnar Sigurjónsson, 1378. 
Gunnhildur Lorensen, 1375. 

Gunnlaugur Sigfússon, 1379. 
Gúmmíbjörgunarbátar: skoðun, gjsk., 480. 

Gylfi Óskarsson, 1371. 

H 

Hafnarsjóðir: gjsk., 1196-1199; 221-224,; 

Garðakaupstaður, hafnarrg., 980-986; 
Ólafsvík, hafnarrg., 873-879; Skaga- 
strandarhöfn, rg, 975-976, Tálknafjarðar- 

höfn, hafnarrg., 283-288. 

Hafsteinn Eggertsson, 1380. 
Halldór Kolbeinsson, 1373. 

Halldór Jón Kristjánsson, 1378. 

Halldór Ármann Sigurðsson, 1377. 

Hallgrímur Kjartansson, 1372. 
Hallur Þorgils Sigurðsson, 1374. 
Hannes Jónsson, 1379. 

Hannes Petersen, 1374. 

Hans G. Andersen, 1379. 

Hans Gunnar Erlandsson, 1381. 

Haukur Þorsteinsson, 1368. 

Hákon Hákonarson, 1372. 

Heilbrigðisreglugerð: rg., br., 945. 

Heilsuhæli Náttúrulækningafélags Íslands, 
Hveragerði: rg., 487-488. 

Helga Hansdóttir, 1381. 

Helga K. Magnúsdóttir, 1377. 
Helga Hrönn Þórhallsdóttir, 1371. 

Helgi Birgisson, 1375. 
Helgi Garðar Garðarsson, 1379. 
Helgi Haraldsson, 1374. 

Helgi Jóhannesson, 1376. 

Helgi Sigurðsson, 1371, 1376. 

Helgi H. Sigurðsson, 1378. 

Hengiverkpallar: r., 606-608. 
Hermann Pálsson, 1368. 

Hersteinn Pálsson, 1367. 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands: þjónusta, 

gjsk., 489. 
Hilmar Bernharð Guðmundsson, 1380. 

Hilmar Þór Hálfdánarson, 1375. 

Hitaveita Suðurnesja: heitt vatn, gjsk., 

324-325,925-027; raforka, gjsk., 346-348, 

907—909. 
Hjalti Kristjánsson, 1381. 
Hjörtur O. Aðalsteinsson, 1381. 

Hofsóshreppur: augl., fjárhaldsstjórn, 364; 

504; 711; 988. 
Hollustuvernd ríkisins: umfjöllun um 

aukefni, gjsk., 265-266; útseld vinna 

vegna þjónustuverkefna, gjsk., 275-276. 

Hólar í Hjaltadal: hrossaræktarbú, rg., 

610-611. 
Hólmfríður Guðmundsdóttir, 1378. 

Hrafn: eyðing, rg., br., 425. 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1381. 

Hrafnkell Þórðarson, 1370. 

Hreindýraveiðar: r., 702-704. 
Hrísey: aðalskipulag, augl., 1092. 

Hrossaræktarbú: 610-611. 

Hulda Hjartardóttir, 1378. 

Hundahald: Borgarnes, gjsk., 868; Breið- 

dalsvík, gjsk., 243; Hveragerði, gjsk., 364; 

Kópavogur, gjsk., 243; Laxárdalshreppur, 

gisk., 271-272; sþ., 249-250; Mosfellsbær, 

gisk., 474; Ólafsfjörður, gjsk., 1044; 
Reykjavík, gjsk., 178; 1223; sþ., 570-572; 

Stöðvarhreppur, sþ., 690-692; Suðureyri, 

sþ., 706-707; Suðurnes, gjsk., 474. 

Húsbréfadeild og húsbréfaviðskipti: rg., 
1045-1050; 1051-1052; 1052. 

Húsnæðissparnaðarreikningar: rg., 33-34. 
Hvammstangi: hitaveita, gjsk., 392-393; um- 

ferð, augl., 708. 

Hvolsvöllur: umferð, augl., 62. 

Höfundarréttur: innheimta, rg., 361-362. 
Hörður Helgason, 1370. 

Hörður Sigurgestsson, 1367. 
Höskuldur Kristvinsson, 1376. 

I. 
Iðgjöld: atvinnurekendur, rg., br., 467; bif- 

reiðar í eigu fatlaðra, r., 672. 

Iðnaðar- og þjónustusvæði: deiliskipulag, 

augl., 701. 
Iðunn Leifsdóttir, 1379. 

Ingibjörg Georgsdóttir, 1376. 

Ingibjörg Pálsdóttir, 1380. 

Ingibjörg Sæmundsdóttir, 1371.
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Ingigerður Ágústa Guðmundsdóttir, 1375. 
Ingólfur Kristjánsson, 1375. 
Ingunn Vilhjálmsdóttir, 1376. 
Ingvar Björnsson, 1371,1380. 
Ingvar Guðmundsson, 1377. 

2 

Í. 
Ísfiskur: rg., gjald, 376; 546; 942. 
Ísleifur Ólafsson, 1375. 
Íslenska óperan: fyrir Styrktarfélag og 

Styrktarsjóð, 226-228; skipulagsskrá, 

225-226. 
Íslenskar getraunir: rg., br., 56; 484-48S5. 

Íslensk Getspá: talnagetraunir, rg., br., 788. 
Íslensk skip: smíði og búnaður, rg., br., 

500-501; r., 974; lyf og læknisáhöld, rg., 

559-570. 
Íþróttasjóður: rg., 1212. 

J. 
Jaime Barra, 1368. 

Jakob Árnason, 1380. 

Jakob Ágúst Hjálmarsson, 1375. 
Jakob L. Kristinsson, 1377. 

Javier Zarzalejo, 1369. 
Jens Hvidtfeldt Nielsen, 1374. 

Joseph Raymond Raad, 1370. 

José Ibanez Hurtado, 1369. 

José Alcaraz Martinez, 1369. 

José Sintes, 1369. 

José Antonio de Urbina, 1368. 

Jóhann H. Albertsson, 1372. 

Jóhann Hálfdánarson, 1379. 

Jóhann Ág. Sigurðsson, 1377. 

Jóhanna Jónasdóttir, 1374. 

Jóhannes H. Pálsson, 1374. 

Jóhannes Sigurðsson, 1373. 

Jóhannes Stefánsson, 1367. 

Jón Aðalsteinn Jónsson, 1379. 

Jón Atli Árnason, 1378. 
Jón Snorri Ásgeirsson, 1374. 

Jón Egill Egilsson, 1379. 

Jón Eiríksson, 1381. 

Jón Guðmundsson, 1378. 

Jón Sigurður Guðmundsson, 1370. 

Jón Björgvin Garðar Jónsson, 1372. 
Jón Loftsson, 1380. 

Jón Magnússon, 1374, 1377. 

Jón Ólafur Skarphéðinsson, 1373. 
Jón Þórarinsson, 1367. 

Jónas Gíslason, 1377. 

Jónas Jónsson, 1367. 

Jórunn Viðar, 1367. 

Juan de la Lastra, 1369. 

Juan Lena, 1369. 

Juan Sunyé, 1369. 
Julian Castedo, 1369. 

Júlíus Guðmundsson, 1379. 

Jöfnunargjald: rg., 661-—668; kartöflur, rg., 

br., 609; 1134; rg., br., 969. 

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga: aukaframlög, 

rg., br., 1080; rg., 1081-1085. 

Jöfnunartollur: innfluttar kökur og majones, 
rg., 271; 1034; rg., br., 669—670. 

Jökulsárlón:  skipulagsuppdráttur, 

482. 
Jörundur Hilmarsson, 1374. 

augl., 

K. 
Kafarastörf: rg., 203-213. 

Karl V. Matthíasson, 1378. 

Karl Strand, 1371. 

Karólína Geirsdóttir, 1374. 

Kartöflur: jöfnunargjald, rg., br., 609; 1134. 

Kaupleiguíbúðir: rg., 188-192. 

Kjartan Guðnason, 1367. 

Kjartan Jóhannsson, 1377. 

Kjartan Jónsson, 1375. 

Kópasker: vatnsveita, gjsk., 509; rg., br., 
510-512. 

Kristbjörn Ísfeld Reynisson, 1374. 

Kristinn F. Árnason, 1379. 

Kristinn Sigurjónsson, 1375. 

Kristinn Sigvaldason, 1377. 

Kristín Ingvarsdóttir, 1377. 
Kristín Sandholt, 1370. 

Kristján Theodór Árnason, 1369. 

Kristján Björnsson, 1376. 

Kristján G. Guðmundsson, 1376. 

Kjartan Jóhannsson, 1377. 

Kjartan Þorkelsson, 1377. 

Kjeld Gall Jörgensen, 1374. 
Króm í sementi: r., 602. 

Kvikmyndaeftirlit ríkisins: 
mynda, rg., 1221-1222. 

Kökur og majones: jöfnunartollur, rg., 271; 
1034; rg., br., 669—670. 

skoðun kvik-
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L. 

Landshafnir: gjsk., 136-239. 
Landshlutasamtök sveitarfélaga: 

svæði, augl., 213. 

Launaskattur: rg., br., 187. 

Laxárdalshreppur: hundahald, sþ., 249-250; 

gisk., 271--272. 
Lánskjaravísitala: rg., 25-26. augl., 26. 

Lárus Bjarnason, 1372. 
Lárus Þór Jónsson, 1374. 

Lárus Ragnarsson, 1373. 

Leiðsaga skipa: gjsk., 791-792. 
Lilja Viðarsdóttir, 1378. 
Línu- og netasvæði: rg., 265. 
Loftferðaeftirlit  flugmálastjórnar: 

463-464; 1125-1126. 
Luis Ferreiro, 1368. 

Luis Jessen, 1369. 

Lyfjabúðir: afgreiðslutími, augl., 935; opn- 
unartími, rg., br., 479. 

Lögbirtingablaðið: gjald fyrir tilkynningar 
o.fl., augl., 263. 

Löggilding: fasteigna- og skipasalar, augl., 
244; 246, mælitæki og vogaráhöld, gjsk., 

424-425; 1290-1292; endurskoðunarstörf, 

rg., 824-825. 

starfs- 

gjsk., 

M. 

Magnús Emilsson, 1380. 
Magnús Gamalíel Gunnarsson, 1380. 
Manuel Fairen, 1369. 

Manuel Hernandez Hidalgo, 1369. 

Manuel Vargas Navarro, 1369. 

Margrét Guðnadóttir, 1367. 
Margrét Jóhanna Loftsdóttir, 1372. 

Margrét Þorsteinsdóttir, 1379. 

Maria Antonia Bermudez, 1369. 

Markgreifafrúin af Mondejar, 1369. 
Martin L. Finkelstein, 1368. 

Matartæknar: rg., 48. 
Matvara: endurgreiðsla virðisaukaskatts, 

rg., 1266-1268. 
Matvælafræðingar: rg., br., 18; 870. 

Meindýraeyðar: rg., 291-295. 
Michael Nnaemeka Ikenze, 1370. 

Mjólkurbú: verðmiðlunargjöld, rg., 
771-119; 1156-1158; 1205-1206. 

Mjólkurframleiðsla: búmark og fullvirðis- 
réttur, rg., 456-461; rg., br., 466. 

Mjólkurreglugerð: rg., br., 1312. 
Morten Harbitz, 1375. 

Mýrdalshreppur: sorphreinsun, gjsk., 248; 
sþ., 246-248. 

N. 
Nadia Niazi Mostafa, 1370. 

Nand Lal Khemka, 1370. 

Námskeið og próf: verðbréfamiðlun, rg., 

1085-1088. 
Neil Hilary, 1379. 

Nesjahreppur: búfjárhald, rg., 422-423; 
gatnagerðargjöld, rg., br., 3; Stjórn og 
fundarsköp, sþ., 192-202. 

Nicolas Ruwe, 1369. 

Nils Ihre, 1369. 

Njörður hf.: starfsleyfi, 678-680. 

Norðurland vestra: heilbrigðiseftirlit, sþ., 

242; gjsk., 1200-1201. 
Notaðar íbúðir: húsbréf, rg., 1045-1050. 

Ný skip: veiðileyfi, rg., br., 1079. 

0. 
Orkubú Vestfjarða: gjsk., br., 174; 704-705; 

hitaveita, gjsk., 306-307; 1251-1252; raf- 

orka, gjsk., 328-332;, 1246-1250. 

Ó. 
Ólafur Gísli Jónsson, 1375. 
Ólafur H. Jóhannsson, 1373. 

Ólafur Jensson, 1378. 
Ólafur Kjartansson, 1376. 

Ólafur Kristófer Ólafsson, 1372. 

Ólafur Skúlason, 1374. 
Ólafur Skúli Indriðason, 1371. 

Ólafur Sveinbjörnsson, 1372. 
Ólafur Tryggvason, 1371. 

Ólöf Gyða Bjarnadóttir, 1373. 
Ómar Hjaltason, 1379. 

Ómar Ragnarsson, 1378. 
Ósk Ingvarsdóttir, 1376. 

Óskar Reykdalsson, 1374. 

Óskattskyld fyrirtæki og stofnanir: virðis- 

aukaskattur, rg., 1114. 

P. 

Pablo Rodenas, 1369. 

Paul Denis, 1368. 

Páll Flygenring, 1367.
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Páll Skúli Leifsson, 1377. 
Páll Níels Þorsteinsson, 1373. 

Pálmi Matthíasson, 1375. 

Pedro Ortega, 1369. 

Persónuafsláttur: rg., br., 1264. 
Petrína Rós Karlsdóttir, 1374. 

Pétur Bjarni Magnússon, 1375. 
Pétur Þór Sigurðsson, 1373. 
Pétur Sigurgeirsson, 1371. 
Pétur Þórarinsson, 1376. 

Póst- og símamálastofnun: boðtæki, rg., 
967-968. 

Póstþjónusta: gjsk., 822-823. 

R. 

Rafael Arenas, 1369. 

Ragna Haraldsdóttir, 1372. 

Ragnar Árnason, 1378. 
Ragnar Jónsson, 1373. 
Ragnheiður Ólafsdóttir, 1372. 
Ragnhildur Kristjánsdóttir, 1375. 
Ramón Fenandez de Soignie, 1368. 

Rangárvallasýsla: hitaveita, gjsk., 317-319; 

613-615; 933-935; 1232-1234; umferð, 
augl., 62. 

Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins: 

182-184, 1088-1091. 
Rannsóknarstofnun landbúnaðarins: gjsk., 

378-379. 
Rannsóknarstofnun uppeldis- og mennta- 

mála: rg., 1174-1176. 
Rannveig Pálsdóttir, 1378. 
René Chataignier, 1368. 
Reyðarfjörður: rafveita, 

„ 970-971. 
Reykdælahreppur: starfsleyfi fyrir sorpeyð- 

ingu, augl., 258-259. 

Reykhólahreppur: gatnagerðargjöld, sþ., 

1307-1309; hitaveita, gjsk., 391; 

1058-1059; 1244-1245; holræsi og holræsa- 

gjöld, rg., 1305-1306. 
Reykjahlíð: hitaveita, 

1255-1256. 
Reykjanes: aðalskipulag, augl., 384. 

Ríkismat sjávarafurða: gjöld fyrir þjónustu, 
rg., 942-943. 

Ríkissjóður: aukatekjur, rg., br., 693; rg., 
1292-1296. 

Roberto Eminente, 1375. 

gjsk., 

252-254; gisk., 

gisk.,  920-921; 

Rúnar Guðmundsson, 1379. 

Rúnar Mogensen, 1381. 
Rúnar Sigurður Reynisson, 1377. 
Rögnvaldur Þorleifsson, 1371. 

Röraverkpallar: r., 603-605. 

S. 
Sala og veitingar: áfengi, rg., 881-884. 
Sandgerði: Njörður hf., starfsleyfi, 678-680. 
Santiago Salas, 1369. 
Sauðfjárafurðir: fullvirðisréttur, rg., br., 

866-867; rg., 953-958. 
Sement: flutningsjöfnunargjald, augl., 365; 

r., 302. 
Sendimenn erlendra ríkja: endurgreiðsla 

virðisaukaskatts, rg., 1067-1068. 
Sergio Pérez-Espejo, 1369. 
Sérlyfjaskrá: skráningar- og árgjald, rg., 886. 
Sigríður Jakobsdóttir, 1379. 
Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1375. 
Sigríður Rósa Víðisdóttir, 1378. 
Sigrún Edwald, 1376. 
Sigrún Sigurpálsdóttir, 1380. 
Sigurborg Sigurðardóttir, 1378. 
Sigurður J. Briem, 1367. 
Sigurður V. Guðjónsson, 1381. 

Sigurður Víglundur Guðjónsson, 1373. 
Sigurður Helgason, 1381. 
Sigurður Jónsson, 1379. 
Sigurður Júlíusson, 1373. 
Sigurður Ólafsson, 1368. 
Sigurður Skarphéðinsson, 1371. 
Sigurður E. Þorvaldsson, 1373. 
Sigurður Ægisson, 1381. 
Sigurgeir Ingvason, 1370. 

ÍSigurjón Einarsson, 1378. 
Sigurjón Óskarsson, 1368. 

Sigurjón B. Stefánsson, 1370. 

Sigurvin Elíasson, 1376. 

Silja Inkeri Ketonen, 1377. 

Símaþjónusta: gjsk. og r., 515-538. 
Sjávarafli: vigtun, rg., 1119-1121. 
Sjóðir: rkn., 272; 280-282; 428; 495; 496; 

502-503; 505; 505; 581; 581; 582; 582; 583; 

583; 584; 584; 586; 689; 867; 868; 
1059--1060; 1300-1302; 1303-1305. 

Sjóðvélar: rg., 1066-1067. 
Sjómannaafsláttur: rg., br., 1264.
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Sjónvarpsefni: starfræksla jarðstöðva fyrir 
móttöku um fjarskiptatungl, rg., 67—68. 

Sjúkraflutningamenn: rg., br., 61. 
Sjúkrasamlög: rg., 289-290. 

Sjúkratryggingar: greiðsla, rg., br., 711. 

Sjöfn Kristjánsdóttir, 1378. 

Skagaströnd: aðalskipulag, augl., 660. 
Skapti Áskelsson, 1367. 
Skip: skoðun, skráning, mæling o.fl., rg., 

366-369; 1297-1300; leiðsaga, gjsk., 
191-792. 

Skipulagsuppdráttur: bakkar Jökulsárlóns, 
augl., 482. 

Skólabifreiðar: merki, rg., 506. 

Skúli Guðmundsson, 1379. 

Smíði og búnaður: íslensk skip, rg., br., 
500-501. 

Snorri Ólafsson, 1380. 

Snorri P. Snorrason, 1381. 

Sotfía Þórarinsdóttir, 1372. 

Sorpeyðing: augl. um starfsleyfi: Akranes, 
276-218, Dalvík, 257-258; Reykdæla- 
hreppur, 258-259; Selfoss, 383--384; Siglu- 
fjörður, 278-279. 

Sóknir og prestaköll: Reykjavíkurprófasts- 
dæmi, augl., 491. 

Staðgreiðsla: opinber gjöld, rg., 56-58. 
Starfsleyfi: Njörður hf., 678-680. 

Starfsleyfisskyld fyrirtæki: gjsk., 420-422. 
Starfsmenn ríkisins: barnsburðarleyfi, rg., 

861-—863; veikindaforfoll, rg., 863-865. 

Stefán Bjarni Gunnlaugsson, 1379. 
Stefán Kristjánsson, 1375. 

Stefán Svavarsson, 1372. 

Steingrímur Davíðsson, 1371. 

Steinn Steinsson, 1379. 

Stína Gísladóttir, 1377. 

Stjórnartíðindi: gjald fyrir birtingu, augl., 
260. 

Stjórn og fundarsköp: Nesjahreppur, sþ., 

192-202;  Ólafsvíkurkaupstaður, sþ., 

433-445, Stokkseyrarhreppur, sþ., 35-45. 

Stokkseyrarhreppur: hitaveita Eyra, gjsk., 
401-403; 596-597; 963-965, rafveita, 

gisk., 348-350, 1073-1075; stjórn og fund- 
arsköp, sþ., 35-45. 

Stykkishólmur: forkaupsréttur, sþ., 792; 

skjaldarmerki, sþ., 1177, umferð, augl., 

587. 

Styrktarsjóður Blindrabókasafns Íslands: r., 

542. 
Stöðvarhreppur: aðalskipulag, augl., 705; 

holræsi, rg., 797; hundahald, sþ., 690-692. 

Suðureyrarhreppur: aðalskipulag,  augl., 

555; hitaveita, gjsk., 429-430, hundahald, 

sþ., 706-707. 
Suðurland: heilbrigðiseftirlit, gjsk., 266; 

línu- og netasvæði, rg., 265. 

Suðurnes: Byggingarsamvinnufélag  aldr- 
aðra, augl., 1079; heilbrigðiseftirlit, gjsk., 

947-—948;, hundahald, gjsk., 474. 

Sylvia R. Kipnis, 1375. 

Svartbakur: eyðing, rg., br., 425. 

Sveinbjörg Pálmarsdóttir, 1376. 

Sveinbjörn Brandsson, 1372. 

Sveitarfélög: bókhald og ársreikningar, rg., 

507-508; sjúkrasamlög, rg., 289—290; virð- 
isaukaskattur, rg., 1111-1113. 

Sverrir Jónsson, 1372. 

Sverrir Hans Konráðsson, 1374. 

Svæðisskipulag: Akranes og sveitarfélögin 
sunnan Skarðsheiðar, r., 796-797; Ölfus- 
hreppur, Hveragerðis- og Selfossbær, r., 
1031-1032. 

Sæbjörn Guðmundsson, 1372. 
Söluskattur: endurgreiðsla, r., 672; augl., 

185-786; endurgreiðsluhlutfall, augl., 3; 

262; 674, 1026; 1127; innflutningur, augl., 

184-185; innheimta, rg., 585-586; rg., br., 

371, 1033-1034. 

T. 
Talnagetraunir: Íslensk Getspá, rg., br., 788. 

ITekjuskattur: uppgjör, rg., 176-177. 
Theodór Friðriksson, 1381. 

Thomas Fr. Duer, 1370. 

Togbrautir: rg., 1097-1102. 

Tollfrjáls farangur: rg., br., 787. 

Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 1378. 

Tómas Jónsson, 1370. 

Trevor William Welch, 1368. 

Tryggingasjóður fiskeldislána: rg., 230-232. 
Tryggvi Axelsson, 1379. 

U. 
Ulrich Groenke, 1369. 

Umferðarfræðsla: rg., 1069-1071.
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Umferðarmerki: rg., 621-656; rg., br., 1119. 
Unglingaheimili ríkisins: rg., 958-960; rg., 

br., 1122. 

Ú. 
Úlfar Þórðarson, 1371. 

Útsvar: innheimtuhlutfall, augl., 1209. 

V. 

Vatnsleysustrandarhreppur: 
gjöld, rg., br., 952. 

Verðbréfaþing Íslands: r., 296-299. 

Veiðar: aflamark úr helstu botnfisktegund- 
um, rg., 1058; afnám veiðibanns við Sel- 
vogsbanka, rg., 487; botnfiskveiðar, við- 

auki, rg., 486; 1165-1170; Hrollaugseyjar, 
rg., 1093; netaveiði göngusilungs, r., 710; 

sérstök línu- og netasvæði, rg., 965; 
sérstök  togveiðisvæði, rg., 869-870; 

smábátar, rg., 1172-1174; út af Stafsnesi, 

rg., 973; úthafsrækja, rg., 1170-1172; veit- 

ing veiðileyfa, rg., br., 1079. 

Veiðibann: a) á Breiðafirði, rg., 25; 

smábátar, rg., 432; 465-466; 872; um 

páskahelgi, rg., 181; út af Þjórsárósum, 

rg.,169; við Ingólfshöfða, rg., 28; við suð- 

urströndina, rg., 49; b) afnám banns: á 

Héraðsflóa, rg., 869; út af Stafsnesi, rg., 

973; við Hrollaugseyjar, rg., 1093; við 

Selvogsbanka, rg., 487; c) dragnótaveiðar: 
í Eyjafirði, rg., 273; d) dragnóta- og línu- 
veiðar: í Eyjafirði, rg., 49-50; 229; e) 

línuveiðar: á Flákanum, rg., 180; Breiða- 

fjörður, rg., 1176; Grímseyjarsund, rg., 

1110; norðanverður Faxaflói, rg., 105; 

sunnanverður Faxaflói, rg., 103; 

1035-1036; f) netaveiðar: fiskiskip, rg., 

585: g) síldveiðar: við Hrollaugseyjar, rg., 

1035; h) togveiðar: Breiðdalsgrunnur og 

Berufjarðaráll, rg., 363; 671; Hrollaugs- 

eyjar, rg., 431; Selvogsbanki, rg., 387; út 

af Stafsnesi, rg., 465; Þrídrangar, rg., 385; 

i) tog- og dragnótaveiðar: fyrir Suður- 

landi, rg., 179; 241; 261; 264; 385-386; 

362-363; 500; 513; 554; 1068;.við Vest- 

mannaeyjar, rg., 180-181; 790. 

Veiðieftirlitsgjald: rg., 1268-1269. 

gatnagerðar- 

Veiðifélög: Apavatn, sþ., 52; arðskrá, 

1310-1311; Borgarhöfn, sþ., 557; Faxi, 

arðskrá, 163; Flóki í Borgarfjarðarsýslu, 

sþ., 53; Laxá og Blankur, sþ., 556; Krossá í 

Dalasýslu, arðskrá, 162; Ljár, Dalasýslu, 

sþ., 55; Ljárskógavötn, Dalasýslu, sþ., 54; 

Mýrarkvísl, arðskrá, 558; Suðurfossar, 

Barðastrandarsýslu, sþ., 51. 
Veikindaforföll: starfsmenn ríkisins, 

863-865. 
Verðbréfamiðlarar og verðbréfafyrirtæki: 

námskeið og próf, rg., 1085-1088; trygg- 
ingarskylda, rg., 1022-1024. 

Verðbréf verðbréfasjóða: rg., 

reikningur, r., 1106-1107. 

Verðgrundvöllur: freðfiskur, augl., 20-22; 
58-60; 675-677; 1001-1003; humar, augl., 

673; hörpudiskur, augl., 4; 674; 707; 998, 

1230; loðnumjöl og loðnulýsi, augl., 708; 

rækja, augl., 23; 24; 677-678; 999—-1000; 

skreið, augl., 380-381; þorskur og þorsk- 
flök, augl., 29-30; þorskur svo og þorsk- 
flök og ufsaflök, augl., 31-32; 63-64; 

741-743. 
Verðmætismörk: r., 494. 

Verkleg próf: endurskoðunarstörf, 824-825. 

Vestmannaeyjar: afgreiðslutími verslana, 

sþ., 6-7; bæjarveitur, augl., 705; 871; 872; 

1105; gjsk., 351-353; 415-417; 591-593; 
909-912;  1103-1105;  Fiskmjölsverk- 
smiðja, augl., 972; 972; Vatnsveita, augl., 

ól. 
Vesturlandssvæði: 

426. 
Viðar Örn Eðvarðsson, 1371. 
Viðar Friðriksson, 1377. 

Vigdís Pálsdóttir, 1371. 
Vigfús Þór Árnason, 1380. 

Vigfús Magnússon, 1381. 
Vilhelm Steinsen, 1374. 

Vilhjálmur Jónsson, 1367. 

Vinnuslys: tilkynning, rg., 1220. 

Vinnustaðir: mengunarmörk, 799-821. 

Virðisaukaskattur: bókhald og tekjuskrán- 
ing, rg., 1014-1022; byggingarstarfsemi, 
rg., 1129-1131,  endurgreiðsla, rg., 

1013-1014,; 1067-1068; 1266-1268; 

rg., 

1095; árs- 

heilbrigðiseftirlit, sþ.,
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1285-1287, framtal og skil, rg., 1061-1063; 

frádráttur, rg., 1063-1066; greiðslufrestur 

í tolli, rg., 1272-1285; óskattskyld fyrir- 
tæki og stofnanir, rg., 1114-1116,; starf- 
semi sveitarfélaga og annara opinberra 
aðila, rg., 1111-1113; undanþága, rg., 

1117-1118. 
Vitagjald: rg., 1222-1223. 
Vörubifreiðar og  sendibifreiðar: 

573-57S. 
Vörugjald: rg., 69-102, 832-859; rg., br., 

251-252. 

rg., 

Ww. 

Weiert Martin Velle, 1369. 

Y. 

Yrsa Þórðardóttir, 1377. 

Þ. 
Þinggjöld: innheimta, rg., 1262-1263. 
Þingvallahreppur: samvinnunefnd um skipu- 

lagsmál, r., 103-104. 

Þjóðvegir: kaupstaðir og kauptún, 
446-452. 

Þorgeir Ingi Njálsson, 1375. 
Þorgrímur Jónsson, 1371. 

Ig., 

|Þorlákshöfn: aðalskipulag, augl., 1055; Haf- 

fóður hf., starfsleyfi, 1076-1078, hitaveita, 

gjsk., 322-323; 1010-1012; 1257-1258. 

Þorskfisknet: rg., br., 493. 

Þorsteinn Jóhannesson, 1367. 

Þorsteinn Skúlason, 1371, 1378. 

Þorvarður Brynjólfsson, 1373. 
Þór Þorsteins, 1373. 

Þóra Steinunn Steffensen, 1377. 

Þórarin Hrafn Harðarson, 1376. 

Þórbergur Egilsson, 1377. 
Þórir B. Kolbeinsson, 1375. 

Þórir Björn Kolbeinsson, 1373. 
Þórir Stephensen, 1373. 
Þórir Vilhjálmur Þórisson, 1380. 
Þórunn Erhardsdóttir, 1374. 

Þórður Birgisson, 1380. 
Þórður Kristleifsson, 1368. 

Þórður Óskarsson, 1372. 

Þórhildur Líndal, 1372. 

Þórólfur Halldórsson, 1370. 

Æ. 
Æskulýðsráð ríkisins: kosning, rg., 19. 

Ö. 
Ölfushreppur: svæðisskipulag, r., 1031-1032.
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LAXXI 

Skrá um útgáfudaga B-deildar 1989. 

99 000 
100-103..0000 00 
104-105 2... 
106-122.......0. 00 
123-125..00%.0 0 
126-128 0000... 00. 

140-181 00... 
142-176.......0 0 
1YTA81 2000 
182 00000 
183-1908 00.00.0000 
195-197 0 0....0. 0 
198-201 00.00.0000 
202-228 00.00.0000 
220-333...000 
2306-238 0000. 

274-275 
276 -283. 0000 

284-280 2... 

287-296 0... 

MS-321 La 
322-340 00... 

341-343 0... 
344-349 0. ......0 
350-363. 000. 
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„janúar 
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2. janúar 1989 1 Nr. 1 

GJALDSKRA 

fyrir Bifreiðaskoðun Íslands hf. 

Gjöld fyrir skráningu ökutækja og skráningarmerki, svo og fyrir skoðun ökutækja, sbr. 

64. og 67. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, eru ákveðin sem hér segir: 

1. gr. 

Gjald fyrir skráningu ökutækja. 

1. Nýskráning ...........00.0 00 3 600 kr. 

2. Skráningeigendaskipta ........0..0.0. 00 1 500kr. 

2. gr. 

Fyrir notkun reynslumerkis ber að greiða 8000 kr. á ári. Nú er notkun reynslumerkis 

leyfð í styttri tíma, og greiðir eigandi ökutækis þá fyrir notkun og lögmælta ábyrgðartryggingu 

og slysatryggingu ökumanns 500 kr. fyrir hvern dag eða hluta úr degi er hann hefur 

reynslumerki í sínum vörslum. Gjaldið greiðist fyrirfram miðað við áætlaðan notkunartíma. 

3. gr. 

Gjald fyrir skráningarmerki ökutækja. 

1. Skráningarmerki,hvertmerki.......... 0000 1 900 kr. 

2. Rammi fyrirskráningarmerki,hverrammi ............ 625 kr. 

4. gr. 

Gjald fyrir almenna skoðun ökutækja. 

1. Skoðun bifreiðar, minni en 5000 kg að leyfðri heildarþyngd ............ 1 900kr. 

2. Skoðun bifreiðar, 5000 kg að leyfðri heildarþyngd eðameira............ 3 800kr. 
3. Skoðunbifhjóls...........000 0. 1 900 kr. 
4. Skoðunléttsbifhjóls........... 0000 600 kr. 

5. Skoðun eftirvagns, minni en 5000 kg að leyfðri heildarþyngd............ 1 900kr. 

6. Skoðun eftirvagns, 5000 kg að leyfðri heildarþyngdeðameira ........... 3 800 kr. 

Skoðunargjald vegna ökutækis sem fært er til almennrar skoðunar þegar liðnir eru fjórir 

mánuðir frá skoðunarmánuði skal vera 20% hærra. 

B1 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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S. gr. 
Gjald fyrir endurskoðun ökutækja. 

Gjald fyrir endurskoðun ökutækis í framhaldi af almennri skoðun er hálft gjald fyrir 

almenna skoðun. Ef liðinn er frestur sem veittur var til að færa ökutækið til endurskoðunar 

skal greiða fullt gjald. 

6. gr. 
Gjald fyrir sérskoðun ökutækja. 

1. Skráningarskoðun (sérviðurkenning) .........0.0 0000. 4 S00kr. 
2. Skoðun innflutts notaðsökutækisviðskráningu ............... 4 5S00kr. 
3. Skoðun innflutts notaðs ökutækis við skráningu, 

ef ökutækið er hluti af búslóð eiganda ........... 0000. 1 900kr. 
4. Skoðun ökutækis við endurskráningu ..........00 00... 4 S00kr. 
5. Skoðun breyttsökutækis ..........0.000 0 10 000 kr. 
6. Skoðun ökutækis fyrir aksturskeppni ..........0. 0000. 1 000 kr. 

1. gr. 

Gjald fyrir skoðun ökutækis sem að kröfu lögreglu er fært til sérstakrar skoðunar er hálft 

gjald fyrir almenna skoðun. Ef skráningarmerki hafa verið tekin af ökutæki vegna vanbúnað- 

ar skal greiða fullt gjald. 

8. gr. 

Fyrir gerðarviðurkenningu greiðist gjald samkvæmt reikningi. 

Nú er þörf á sérstaklega umfangsmikilli skoðun á ökutæki og er þá heimilt að áskilja 

greiðslu kostnaðar við þá skoðun samkvæmt reikningi. 

9. gr. 
Söluskattur er innifalinn í þeim gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari sem bera söluskatt. 

10. gr. 

Gjaldskrá þessi öðlast þegar gildi. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um skoðunargjald ökutækja, nr. 586 23. desember 

1987, svo og 10. gr. a í reglugerð um dómsmálagjöld o.fl., nr. 585 23. desember 1987, sbr. 

reglugerð um breytingu á þeirri reglugerð, nr. 271 31. maí 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2. janúar 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson.   
Ólafur W. Stefánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 1, nr. 1. Útgáfudagur 6. janúar 1989.
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10. janúar 1989 3 Nr. 2 

AUGLÝSING 
um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyrirtækja. 

Með vísan til fjárlaga fyrir árið 1989 hefir sjávarútvegsráðuneytið ákveðið eftirfarandi 
hlutfall endurgreiðslu af aðföngum fiskvinnslu, sem miðað er við fob- verðmæti útflutnings- 

framleiðslu. Gildir það um útflutning frá og með desember 1988 til og með maí 1989. 

1. Frysting ....... 0. 3.0% 
2. Rækjuvinnsla .........00 0. 3.0% 

3. Hörpudiskvinnsla........... 0... 3.5% 
4. Síldarsöltun ........0 0 2.0% 
5. Söltun .......2 0 2.0% 
6. Hersla ............ 0. 2,0% 

1. Mjöl-oglýsisvinnsla ........... 0... 3.0% 
8. Lifralýsi ......% 0. 2.0% 
9. Ísvarinogkældflök.............. 0... 2.0% 

Sjávarútvegsráðuneytið, 10. janúar 1989. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 
  

Kristján Skarphéðinsson. 

2. janúar 1989 Nr.3 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 495 14. ágúst 1981 um gatnagerðargjöld 

í Nesjahreppi, Austur-Skaftafellssýslu. 

9. gr. orðist svo: 

Gatnagerðargjald samkvæmt fjórðu grein greiðist þannig að 20% greiðast þegar lagningu 

bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afbogunum á næstu 

fjórum árum. Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Skuldin er bundin lánskjaravísitölu. Ársvextir 

skulu vera á hverjum tíma þeir sömu og vextir Byggðasjóðs á lánum til sveitarfélaga vegna 

lagningar bundins slitlags. 
Lokagreiðslu skal þó ekki innheimta fyrr en endanlega hefur verið gengið frá gangstétt 

fyrir framan lóð gjaldanda. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. janúar 1989. 

F.h.r. 

Húnbogi Þorsteinsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrund velli 

fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 1. júní 1988 til 31. maí 

1989, nema annað verði ákveðið í samræmi við þá nýsett bráða- 

birgðalög. 

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 hörpudisk á framleiðslutímabilinu 1. júní 1988 til 31. maí 1989 nema 

annað verði ákveðið í samræmi við þá nýsett bráðabirgðalög. 

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

Færri en60stk.ílb. ............ 0... 2,85 

Fleiri en 60 stk. ílb.ogóflokkað ..........2%0 0000. 2,64 

Hálfhreinsaður................. 0. 1,30 

Rauðurogbrotinn...........02.00. 00 1,60 

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. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 10. janúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  
Kristín Magnússon. 

- 10. janúar 1989 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 16. október 1988 til 

31. maí 1989, nema annað verði ákveðið. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verð- 

grundvöll fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 16. október 1988 til 31. maí 1989 

nema annað verði ákveðið: 

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

Færri en60stk.ílb. .........2200 000 2,85 
Fleiri en 60 stk. ílb. ogóflokkað .......0..00 000 2,64 
Hálfhreinsaður................ oe. 1,30 

Rauður ogbrotinn........2.0.0 00 1,60 

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. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 10. janúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Kristín Magnússon.
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REGLUGERÐ 

um búfjárhald í Húsavík. 

1. gr. 

Búfjárhald (nautgripa, hrossa, svína, geita, sauðfjár og alifugla) er óheimilt innan afgirts 
skipulags bæjarlands Húsavíkur, nema með sérstöku leyfi bæjarstjórnar. Allt búfjárhald í 

bæjarlandinu er gjaldskylt samkvæmt 5. gr. 

2. gr. 

Sá sem hyggst sækja um leyfi samkvæmt 1. grein skal senda skriflega umsókn til 
bæjarstjórnar. Í umsókninni skal gera grein fyrir fjölda búfjárins, geymslu þess og öðru er máli 
skiptir um öryggi þess og aðhald. 

3. gr. 

Telji bæjarstjórn að skilyrði séu fyrir hendi skal hún veita leyfið, (til lengri eða skemmri 

tíma). Má veita það ákveðinn tíma eða tiltaka ákveðinn frest til afturköllunar. Ef leyfishafi 

brýtur reglur um meðferð búfjár t.d. gætir þess ekki á fullnægjandi hátt, má afturkalla leyfið 

að undangenginni aðvörun. 

4. gr. 

Ef maður hefur búfé án heimildar sem samþykkt þessi nær til, skal lögreglustjóri hlutast 

til um að það sé tekið úr vörslu hans og er heimilt að selja það á uppboði eða slátra því að 

undangenginni aðvörun. Sama gildir ef leyfishafi gætir ekki settra reglna um meðferð 
búfjárins, þannig að það veldur tjóni eða óþrifum. 

5. gr. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að búfjáreigendur skuli árlega greiða leyfisgjald fyrir búfé sitt. 
Bæjarstjórn ákveður gjaldið. 

6. gr. 
Bæjarstjórn skal skylt að láta gera búfjárhelda girðingu umhverfis byggð í bænum og 

skipuleggja landssvæði fyrir búfjárhald utan þeirra bæjarmarka. 

1. gr. 

Þau gripahús sem fyrir eru í bænum á svæðum sem ætluð eru til annarra nota en 
búfjárhalds samkvæmt aðalskipulagi, skulu fjarlægð þegar bæjarráð samþykkir það, með eins 
árs fyrirvara. Óheimilt er að byggja við þau eða bæta á nokkurn hátt. 

8. gr. 

Við brot gegn samþykkt þessari getur bæjarstjórn afturkallað áður veitt leyfi til 
búfjárhalds, enda hafi leyfishafi ekki sinnt áður veittri aðvörun. Með mál út af brotum skal 
farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem sett er af bæjarstjórn Húsavíkur samkvæmt 1. gr. laga nr. 44, 23. 

maí 1964, um búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum, staðfestist hér með til að öðlast þegar 

gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um búfjárhald í Húsavík, nr. 140, 21. febrúar 1977. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. janúar 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Þórhildur Líndal.
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SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma verslana í Vestmannaeyjum. 

1. gr. 

Samþykktin tekur til hvers konar smásöluverslunar í Vestmannaeyjum. 

Undanþegnar ákvæðum samþykktarinnar eru þó lyfjabúðir, Þifreiðastöðvar og 

bensínafgreiðslur. Ef ágreiningur rís um skilning á ákvæðum samþykktarinnar, úrskurðar 

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

2. gr. 

Afgreiðslutími skal vera frjáls, sbr. þó ákvæði 3. og 4. gr. 

3. gr. 

Þeir sem vilja hafa verslanir sínar opnar á tímabilinu frá kl. 22.00 til kl. 07.00 að morgni 
skulu sækja um sérstakt leyfi til bæjarráðs. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt að hafa verslanir opnar til kl. 24.00. Til 

bæjarráðs skal sækja um sérstakt leyfi til að hafa opið þá daga sem um getur í b-lið á. gr. 

4. gr. 

Um lokun sölustaða á einstökum helgidögum og hátíðisdögum gilda eftirfarandi reglur: 
a) Föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag og jóladag skal öllum sölustöðum lokað 

allan daginn. 

b) Alla sunnudaga, nýársdag, skírdag, annan páskadag, sumardaginn fyrsta, 1. maí, annan 

hvítasunnudag, uppstigningardag, 17. Júní, fyrsta mánudag í ágúst og annan jóladag skal 

sölustöðum lokað allan daginn sbr. þó ákvæði 3. og 7. gr. 
c) Aðfangadag jóla og gamlársdag skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 15.00. 

5. gr. 

Í sérhverri verslun skal auglýstur fastur afgreiðslutími hennar. 

6. gr. 

Í kvikmyndahúsum, leikhúsum, útiskemmtunum og á slíkum stöðum skal heimilt, að 

fengnu leyfi heilbrigðisnefndar, að selja sælgæti. tóbak, gosdrykki og annað slíkt, sem ætla má 

að neytt verði á staðnum. Einnig má selja sýningarskrár, minjagripi og annað sem eðlilegt 

telst, að þar sé til sölu, utan þess tíma er um getur í 2. gr. Þó aldrei eftir að sýningu lýkur eða 

skemmtistað er lokað. 

1. gr. 

Eftir lokunartíma sölustaða er óheimilt að selja þann varning sem verslunarleyfi þarf til 

sölu á, þó skal heimilt að afgreiða það fólk sem komið er í verslun eða sölustað þegar lokað er. 

8. gr. 

Lögreglustjóri getur í einstökum tilvikum heimilað rýmri sölutíma en segir í samþykkt 

þessari þegar hann telur sérstaka ástæðu til, m.a. þegar ágóði af sölu skal renna til 

almenningsheilla eða góðgerðarstarfsemi. 

9. gr. 

Fyrir leyfi skv. 3. gr. skal greiða gjald í bæjarsjóð samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar. Ef 

leyfishafi brýtur samþykkt þessa eða skilyrði, sem bæjarráð og heilbrigðisnefnd setja fyrir 

leyfi, greiðir ekki gjaldið á gjalddaga eða rekstur sölustaðar þykir ekki fara vel úr hendi, getur 

bæjarráð svipt leyfishafa leyfinu. enda hafi leyfishafi ekki látið segjast við aðvörun.
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10. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum. Með mál út af brotum á samþykktinni skal 

farið að hætti opinberra mála. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur samþykkt, staðfestist hér með 

samkvæmt lögum nr. 17 1. febrúar 1936 um samþykktir um lokunartíma sölubúða, til þess að 
öðlast gildi með þeim takmörkunum sem lög nr. 45/1926 um almannafrið á helgidögum 

þjóðkirkjunnar setja. Með samþykkt þessari fellur úr gildi samþykkt um afgreiðslutíma 
verslana í Vestmannaeyjum o.fl. nr. 480, 12. ágúst 1982. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. janúar 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Þórhildur Líndal. 

3. janúar 1989 SAMÞYKKT Nr. 8 

um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Húsavík 

nr. 438/1985. 

1. gr. 

2. gr. samþykktarinnar orðist svo: 

Daglegur afgreiðslutími smásöluverslana og annarra sölustaða, er samþykkt þessi tekur 
til, má vera sem hér segir, nema öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í samþykktinni.: 

Virka daga er heimilt að opna sölustaði kl. 08.00 og þeim skal lokað eigi síðar en kl. 
22.00. 

Á laugardögum er heimilt að halda sölustöðum opnum til kl. 18.00. 
Síðasta laugardag fyrir jól má halda verslunum opnum til kl. 22.00. 
Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt að hafa verslanir opnar til kl. 24.00. 
Bæjarstjórn getur að fengnum tillögum lögreglustjóra heimilað, að sölustaður verði 

opnaður fyrr en segir í grein þessari. 

2. gr. 

3. gr. samþykktarinnar orðist svo: 
Bæjarstjórn getur leyft, að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar að matvöruverslanir, 

söluturnar og sambærilegir sölustaðir séu opnir alla daga frá kl. 08.00 til kl. 23.30, sbr. þó a-lið 
5. greinar. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Húsavíkur hefur gert með heimild í 1. gr. laga nr. 171. 

febrúar 1936 um samþykktir um lokunartíma sölubúða, staðfestist hér með samkvæmt 3. gr. 
sömu laga til að öðlast gildi þegar í stað, þó með þeim takmörkunum sem lög nr. 45 frá 15. júní 

1926 um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar setja. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. janúar 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Þórhildur Líndal.
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FJALLSKILASAMÞYKKT 

fyrir Austur-Húnavatnssýslu. 

I. KAFLI 

Stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 6 21. mars 1986, um afréttamálefni, fjallskil o.fl., sbr. breytingu 
með lögum nr. 108/1988, hefur héraðsnefnd yfirstjórn allra fjallskilamála, en hreppsnefndir 

eða fjallskilastjórnir, kosnar af hreppsnefndum innan viðkomandi upprekstrarfélaga, annast 

alla stjórn og framkvæmd á þeim, hver á sínu svæði. 

2. gr. 

Upprekstrartélög í Austur-Húnavatnssýslu eru: 

Upprekstrarfélag Skagahrepps 

Upprekstrarfélag Höfðahrepps 

Upprekstrartélag Vindhælis-og Engihlíðarhrepps 

Upprekstrarfélag Eyvindarstaðarheiðar 
Upprekstrarfélag Auðkúluheiðar 

6. Upprekstrarfélag Ás- og Sveinsstaðahrepps. 
Hvert upprekstrarfélag sér um leitir og önnur fjallskil innan sinna takmarka. Samningar 

milli hreppa eða upprekstrarfélaga skulu í fullu gildi, þótt þeir fari að einhverju leyti í bága við 
þessa skipan, enda hafi þeir verið samþykktir af sýslu- eða héraðsnefnd. Slíkum samningum 

má ekki breyta nema með samþykki hérðasnefndar og skulu þeir skráðir í sérstaka bók, er 

héraðs- nefnd geymir og sér um færslu á. 

Í
S
 

3. gr. 

Eigi tveir eða fleiri hreppar aðild að sama upprekstrarfélagi, skulu hreppsnefndir í 
viðkomandi hreppum vinna sameiginlega að stjórn upprekstrar- og fjallskilamála í upprekstr- 

arfélaginu. Hlutaðeigandi hreppsnefndir skulu eiga fund með sér um ágreiningsmál. Oddviti í 

þeim hreppi þar sem skilarétt stendur, kveður til þess fundar. Hafi hann ekki orðið við ósk um 

það innan 14 daga, öðlast aðrir oddvitar í upprekstrarfélaginu heimild til slíkrar fundarboðun- 
ar Í réttri röð eftir eignarhlutföllum. Atkvæðisréttur á sameiginlegum fundum skal reiknast á 

hvern hreppsnefndarmann í hverjum hreppi eftir eignarhlutföllum viðkomandi hrepps í 

upprekstrarfélaginu og gildir ákvörðun meirihluta. Heimilt er hreppsnefndum að kjósa í 

stjórn fyrir upprekstrarfélagið, sem fer í umboði hreppsnefnda með sameiginleg málefni og 
hefur á hendi framkvæmd fjallskila. Sameiginlegur fundur hreppsnefnda ákveður fjölda 

fulltrúa hvers hrepps í fjallskilastjórn. Þótt hluti afréttarlandsins sé í eigu einstaklings, 
stofnana eða félagasamtaka, skapar það ekki rétt þeirra til setu í fjallskilastjórn. Fjallskila- 

stjórn kýs sér formann. 

4. gr. 

Þar sem tvö eða fleiri upprekstrarfélög þurfa að láta smölun fara fram á sama tíma vegna 

legu afréttarlandsins, skulu oddvitar og/eða fjallskilastjórar viðkomandi hreppsnefnda 

ákveða sameiginlega smölunartíma.
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TI. KAFLI 
Sameiginleg beitilönd og notkun þeirra. 

5. gr. 

Land sem fjallskilaframkvæmd tekur til, skiptist í afrétti og heimalönd. Þar sem 
almenningar (óbyggðir) þurfa hreinsunar við, tekur fjallskilaframkvæmd til þeirra eftir því 

sem þörf krefur og nánar er fyrir mælt í lögum um fjallskil og samþykkt þessari. Land sem 

notað er til upprekstrar, en er í eigu annarra aðila en viðkomandi upprekstrarfélags eða 
hreppa innan þess, fellur undir yfirumsjón fjallskilastjórnar þess hrepps sem landið er í, án 
tillits til þess hvort eigendur landsins eru búsettir innan hreppsins eða utan hans. 

Rétt er sveitarstjórnum að takmarka upprekstur á minni eða stærri sameiginleg 

beitarsvæði, enda sé það álit hreppsnefndar og gróðurverndarnefndar, að um ofbeit á svæðinu 

sé að ræða. 

6. gr. 

Upprekstrarrétt eiga þeir einir, sem hafa afnot af jörð eða jarðarhluta innan takmarka 
upprekstrarfélagsins. Þessi réttur er óframseljanlegur og er öllum óheimilt að taka til 
upprekstrar sauðfé eða hross af öðrum nema með fullu samþykki viðkomandi hreppsnefndar, 

sem tekur þá fullt hagagjald. Þó hafa ábúendur upprekstrarrétt fyrir fjallskilaskyldan fénað 
heimilismanna sinna. 

1. gr. 

Upprekstri sauðfjár og hrossa í afrétt skal haga í samræmi við ákvarðanir hreppsnefndar. 
Hreppsnefndir og fjallskilastjórar í umboði þeirra, að fengnum tillögum gróðurverndarnefnd- 
ar, skulu ákveða hve snemma sumars má reka á afrétt og mega hlutaðeigendur ekki flytja búfé 

á afrétt fyrr en hreppsnefndir eða fjallskilastjórar leyfa það. Reka skal á miðjan afrétt, nema 
fjallskilasjórar hafi ákveðið annað. Hrúta, veturgamla og eldri, má eigi reka á afrétt, enda eru 

þeir undanþegnir fjallskilagjöldum. 

Þannig skal reka gegnum heimalönd, að sem minnstur bagi verði að og er hreppsnefnd 

heimilt að ákveða hverjar leiðir skuli reka á afrétt. Aldrei má, án leyfis eigenda, reka annarra 

manna fénað á afrétt, nema víst sé að á afrétt eigi að vera. 

Ef afréttur er girtur og afréttarfénaður safnast við þá girðingu síðari hluta sumars, skal 

hreppsnefnd og fjallskilastjóri sjá um, að það búfé verði fjarlægt þaðan. 

8. gr. 

Setji einhver fénað sinn á afrétt eða geri ráðstafanir til þess að búfénaður hans eigi 

greiðan aðgang að afrétt áður en hreppsnefnd hefur heimilað upprekstur, varðar það 
viðurlögum. 
Héraðsnefnd eða hreppsnefndir hreppa í viðkomandi upprekstrarfélagi geta og krafist þess að 

viðkomandi hreppsnefnd láti smala fénaðinum saman og flytja aftur til byggða. 

9. gr. 

Heimilt er umráðamanni lands, sem verður fyrir ágangi af afréttarfénaði að sumrinu eða 

fénaði sem á að vera í heimahögum, að kvarta um það til hlutaðeigandi oddvita eða 
fjallskilastjóra, og skal hann ráðstafa honum á þann hátt er hreppsnefnd ákveður. 

Enginn má reka fénað þann, sem úr afrétt gengur, til sveitar eða nágranna. 

Enginn má sleppa fénaði sínum á afrétt eftir fyrstu réttir. 

10. gr. 

Eigi má ónáða búfénað á afrétt eða taka hann þaðan, nema með leyfi sveitarstjórnar og 

fjallskilastjóra.
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II. KAFLI 
Um fjallskil. 

11. gr. 

Fjallskilaskyldur er hver fjáreigandi og hver sem á stóðhross. Skal hver leggja til fjallskil á 
þann hátt, sem hreppsnefnd ákveður. Fjallskilastjóri metur allan fjallskilakostnað upprekstr- 

arfélagsins til peningaverðs og jafnar honumsauðfjár- og stóðhrossabændur upprekstrarfé- 
lagsins. Skal jafnt gjald lagt á hvert stóðhross og 5 - 7 kindur. Skyldur er hver húsbóndi að inna 

af hendi fjallskil fyrir heimilismenn sína og aðra, sem eiga hjá honum fjallskilaskylt búfé. 

Fjallskilastjóri skal leggja forðagæsluskýrslur til grundvallar niðurjöfnun fjallskila, þó með 

leiðréttingum vegna vanhalda eða eigendaskipta, sem tilkynning hefur borist um, eigi síðar en 
10. júlí. 

Heimilt er þó að leggja hluta fjallskilakostnaðar á landverð jarða, að frádregnu verði 
ræktaðs lands og hlunninda. 

12. gr. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjórn getur ákveðið að hross séu ekki rekin á afrétt. Sé þá tillit 
tekið til þess við álagningu fjallskila. 

13. gr. 

Skyldur er hver eigandi búfjár að gera fjallskil í þeim hreppi sem hann á heimili. Skal 
hann gera full fjallskil í þann hrepp sem búté hans er framfleytt árlangt, þótt hann eigi þar ekki 

lögheimili, enda er hann þá ekki fjallskilaskyldur þar sem hann á lögheimili. 
Nú notar einhver til upprekstrar annan afrétt eða heimaland en þau lönd, þar sem honum 

ber upprekstur og skal hann þá gera þar full fjallskil, en hálf þar sem hann átti upprekstur. Þó 

hafa upprekstrarfélög heimild til að gera um þetta sérstaka samninga. 
Sá sem notar land utan upprekstrarfélags síns, skal tilkynna það fyrir 10. júlí í 

heimahreppi sínum. 

14. gr. 

Þar sem tveir eða fleiri hreppar nota sama afrétt, skulu hlutaðeigandi hreppsnefndir eða 
fjallskilastjórn eiga fund með sér eigi síðar en í 17. viku sumars, til að semja um hvernig leitum 

skuli hagað. Oddviti í þeim hreppi, þar sem skilarétt stendur, kveður til þessa fundar. Skal þá 

hver hreppsnefnd leggja fram skýrslu um tölu fjár og stóðhrossa í hreppunum og fer eftir því 
hvernig fjallskilin skiptast milli hreppa. 

15. gr. 

Fjallgöngur skulu hið fæsta vera tvennar haust hvert. Auk þess flugleit, þar sem hún á við. 
Skal þá smala til réttar víðlend heimalönd, er afréttarfénaður gengur í að jafnaði. Þriðju 
göngum skal lokið fyrir fjárskiladag. Fjallskilastjórnum er heimilt að láta fara fram eftirleitir á 
afréttarlönd. 

16. gr. 

Allri skylduvinnu og öðrum kostnaði við fjallskil skal hreppsnefnd (fjallskilastjórn) jafna 

niður á búfjáreigendur í tæka tíð. Athugasemdir við niðurjöfnunina skal bera fram skriflega 

fyrir oddvita hreppsnefndar fyrir 20. október. 

Upprekstrarfélög skulu hafa sérstakan fjallskilasjóð og renna í hann allar tekjur og úr 
honum greiðast öll gjöld, sem af fjallskilum stafa og lög ákveða. Reikningar sjóðanna skulu 

fylgja sveitarsjóðsreikningum til endurskoðunar og úrskurðar.
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17. gr. 

Hreppsnefnd eða þar til kjörinn maður, er nefnist fjallskilastjóri, kveður hreppsbúa með 
gangnaboði til fjallskila nægum tíma fyrir göngur. Í gangnaboðinu skal tilgreina nákvæmlega, 
hvað hverjum ber að leggja til fjallskila það haust. Ef einhver vanrækir að gera fjallskil, sem 

honum ber, skal hann greiða samsvarandi kostnað, auk sektar í fjallskilasjóð, allt að helmingi 
af matsverði fjallskilanna. 

18. gr. 

Fjallskilastjórnir skipa gangnastjóra fyrir hvern gangnaflokk. Hann skipar fyrir um 

tilhögun leitar og stjórnar henni. Skal hann sjá um að fjársöfnin séu rekin til réttar og kveðja 
menn til að gæta safnsins þar til fénaður er kominn í nátthaga eða vökumenn hafa tekið við 
honum. Hver gangnamaður er skyldur að hlýða gangnastjóra sínum. Gangnastjóra skal greiða 
sanngjarna þóknun fyrir gangnastjórnina. 

19. gr. 

Gangnastjóri skal minna gangnamenn á að fara vel með sauðfé og hross í göngunum. 
Komi sauðfé og hross fyrir, sem ekki verður komið lifandi til réttar, skal gangnastjóri ákveða 
hverju sinni hversu með skuli fara. Óheimilt er að aflífa skepnur í leitum án fyrirsagnar 
gangnastjóra eða eftir umboði hans nema brýna nauðsyn beri til, svo sem ef skepna er mikið 

slösuð eða sjúk. 
Skylt er gangnastjóra að hafa meðferðis skotvopn í leitum. 

Hann skal sjá um að greinilega sé skráð mark þeirra kinda og hrossa sem lógað er, svo og 

Önnur einkenni, svo sem kyn, litur og mark. Slíkri greinargerð skilar gangnastjóri til oddvita 
upprekstrarfélagsins þegar leitum er lokið. 

20. gr. 

Nú hafa búfjáreigendur ráð á fleiri mönnum, hefur þá hreppsnefnd eða fjallskilastjórn 
vald til að kveðja til leitar þann sem hæfastur er, svo og til annarra starfa, er þarf til góðra 

fjallskila. Sendi einhver mann í göngur, sem sannað er með vottorðum tveggja manna að 

reynst hafi óhæfur gangnamaður, þá er hann skyldur að borga fjallskilin að nokkru eða öllu 

leyti. Sama gildir um önnur fjallskil. 

21. gr. 

Hafi búfjáreigandi engan hæfan mann til fjallskila og getur eigi útvegað hann, skal hann 

tilkynna hreppsnefnd eða fjallskilastjóra það skriflega sex dögum áður en fjallskilin eiga að 

vinnast, en þessir aðilar útvega mann eða annað sem vantar, svo sem hesta eða fæði, og borgar 
þá búfjáreigandi allan kostnað, sem af fjallskilum leiðir, án tillits til mats á þeim. 

22. gr. 

Fjallskilastjórnir skulu sjá um að koma upp hentugum skýlum fyrir menn og hesta á 

afréttum, þar sem þess er þörf og skal kostnaður greiðast af fjallskilasjóðum. 

IV. KAFLI 
Smölun heimalanda. 

23. gr. 

Ábúanda eða eiganda er skylt að smala land sitt svo oft sem hreppsnefnd fyrirskipar, þótt 

hann eigi þar ekki fjárvon sjálfur. Geri hann það ekki, skal hreppsnefnd láta smala landið á 

kostnað eiganda.
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24. gr. 

Fjallskilastjórn skal skipa fyrir um smalanir heimalanda. Þar sem víðlend heimalönd 
liggja að afrétti, skulu smalanir þessar fara fram undir umsjón manns, sem hún skipar, með 
samlögum búenda eftir því sem best hagar á hverjum stað og með samvinnu við næstu sveitir 

þar sem það á við. Allan óskilafénað, sem kemur fyrir, skal fara með samkvæmt ákvæðum 

fjallskilastjórnar. 

V. KAFLI 

Um réttun sauðfjár og hrossa. 

25. gr. 

Skilaréttir eru: Aukaréttir eru: 

1. Fossárrétt 1. Vindhælisrétt 

2. Spákonufellsrétt 2. Kirkjuskarðsrétt 
3. Skrapatungurétt 3. Sveinsstaðarétt 
4. Hlíðarrétt 4. Þórormstungurétt 
5. Stafnsrétt 5. Giljárrétt. 
6. Auðkúlurétt 

1. Undirfellsrétt. 

Aðalréttardagar skulu vera sem hér er ákveðið: 

Í upprekstrarfélögum Skaga-, Höfða-, Engihlíðar- og Vindhælishrepps sé fyrri rétt 
sunnudag og mánudag í 22. viku sumars. Síðari rétt sé þar sunnudag í 23. viku sumars. 
Hlíðarrétt sunnudag í 22. viku sumars. Hlíðarrétt síðari miðvikudag í 23. viku sumars. Í 
Stafnsrétt skulu hross réttuð miðvikudag í 21. viku sumars. Fyrri Stafnsrétt sé fimmtudag í 22. 

viku sumars. Síðari Stafnsrétt laugardag í 22. viku sumars. Aðalfjárréttir í Auðkúlu- og 
Undirfellsréttum séu laugardag í 22. viku sumars. Beri þann dag upp á 16. september eða 
síðar, skulu réttir færast fram á laugardag í 21. viku sumars. Seinni rétt sé sunnudag tveimur 

vikum seinna. Hross skulu réttuð sunnudaginn í 23. viku sumars. Heimilt er hreppsnefndum 
að ákveða smalanir á tilteknum svæðum fyrir venjulegar leitir, ef þurfa þykir og rétta það fé í 

viðkomandi réttum. Úr slíkum réttum skal úrtíningi komið í góðan haga til næstu réttar. Á 
afréttum vestan Blöndu skulu þriðju göngur fara fram samtímis og vera lokið fyrir fjárskil. 

Heimilt er að nota flugvélar til leitar. 
Fjárskil vestan Blöndu skulu vera um aðra helgi eftir síðari fjárrétt. Fjárskil austan 

Blöndu skulu vera um 25. sumarhelgi. Heimilt er hreppsnefndum að gera breytingar á 
göngum og réttardögum, ef meirihluti fjallskilastjórna í samliggjandi upprekstrarfélögum 

ákveður og héraðsnefnd samþykkir. 

26. gr. 

Stjórnir fjallskiladeilda ákveða hver á sínu svæði hvaða lönd smala skuli til hverrar réttar. 

Rísi ágreiningur út af þeim, sker héraðsnefnd úr. 

27. gr. 

Hreppsnefnd ber skylda til að sjá um byggingu rétta og sjá um viðhald þeirra. 

Nú koma hlutaðeigendur sér ekki saman um, hvernig jafna skal niður kostnaði við að 

koma upp rétt, og sker þá héraðsnefnd úr. 
Við hverja skilarétt skal vera ómerkingadilkur og sérstakur dilkur fyrir sjúkt fé. 

Ennfremur skulu vera til nægilega margir dilkar fyrir fé úr öðrum sveitarfélögum.
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28. gr. 
Hreppsnefndir skipa réttarstjóra við hverja rétt og má réttarstjórnin teljast með 

fjallskilum. Réttarstjóri skal vera kominn til réttar í tæka tíð hvern réttardag. Skipar hann fyrir 
hvernig búfjárdrætti skuli hagað og heldur mönnum til starfs. Hann bannar stranglega alla 
Óreglu, er veldur töf við réttarstörfin. Vanræki einhver réttarstörfin, skal réttarstjóri ráða 

mann til starfans á hans kostnað. 

29. gr. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjórn skal skipa einn eða fleiri menn frá hverju dilksfélagi til 

að vera réttarstjóra til aðstoðar við töfludrátt og yfirleitt við réttarstörfin. 

30. gr. 

Réttarstjóri skal láta taka allar sjúkar kindur úr safninu eða réttinni strax og þeirra verður 

vart og einangra þær. Hann skal og annast um að ómörkuð lömb séu hirt í réttinni og dregin í 
sér dilk, svo eigendum gefist kostur á að láta lambamæður helga sér þau. 

Helgi hryssur eða ær sér ekki ómerkinga, eru þeir eign viðkomandi fjallskilasjóðs, nema 
að ótvírætt vottorð óvilhallra manna liggi fyrir um eiganda. Enginn má helga sér marklausa 

kind af fjárbragði. 
Að afloknum réttarstörfum afhendir réttarstjóri hreppsnefnd alla ómerkinga til ráðstöf- 

unar, sem ekki hafa fundið mæður. Frá aukaréttum gangi ómerkingar til aðalréttar með 

öðrum úrtíningi. Réttarstjóri kveður menn til að skoða úrtíning vandlega eftir markaskrá í 

fyrstu sem síðari réttum, og mega þeir ekki yfirgefa þann starfa fyrr en lokið er, nema með 
leyfi réttarstjóra. Allir fjáreigendur skulu gæta þess að fé þeirra verði ekki eftir í úrtíningi. 

31. gr. 

Frá hverri aukarétt skulu kvaddir menn til að koma úrtíningi tafarlaust til skilaréttar, svo 

að hann sé þangað kominn áður en sundurdrætti er lokið. 

32. gr. 

Í réttum má enginn marka búfénað, án þess hann jafnframt skýri réttarstjóra frá, hverja 

heimild hann hafi til mörkunar. Réttarstjóri skal samstundis rita hjá sér mark skepnunnar, ef 

hún er áður mörkuð, og nafn eiganda þess marks, ef þekkist, og afhenda skýrsluna 

hreppstjóra. 

VI. KAFLI 
Hirðing sauðfjár og hrossa í utanhreppsréttum. 

33. gr. 
Hreppsnefnd eða fjallskilastjórn skal skipa hæfa menn til að fara í réttir og á fjárskil 

annarra sveita, þar sem helst eru fjársamgöngur, til að hirða þar sauðfé og hross fyrir 

sveitunga sína. Hafi sá, sem gert er að skyldu að sjá um þau störf, engan hæfan mann til að inna 
þau af höndum, hefur hreppsnefnd eða fjallskilastjórn vald tilað kveðja til þess hvern þann, er 

hæfastur er í hreppnum, annað hvort í mannaskiptum eða gegn fullu endurgjaldi frá þeim, er 

skilin átti að vinna. Reynist sá sem sendur er til að hirða fénað utanhrepps, vanhæfur til þessa 
starfa, gilda um hann ákvæði 20. gr. 

34. gr. 

Sá maður sem sendur er til að hirða fénað í réttum, á fjárskilum og á öðrum 

samrekstrardögum annarra sveita, má ekki fara þaðan fyrr en búið er að skoða úrtíning 

vandlega eftir markaskrám. Sannist það, að hann láti verða eftir sauðfé eða hross sveitunga
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sinna, sem eru með glöggu, skrásettu marki, varðar það sektum og skaðabótum, nema 

málsbætur séu. 
Hreppsnefnd ákveður hvert reka skuli eða flytja fénað þennan og hvernig haga skuli 

skilum á honum. 

Vil. KAFLI 
Smölun og réttun hrossa. 

35. gr. 
Í síðari göngum á haustum skal, ásamt sauðfé, smala stóðhrossum af afréttum og 

heimalöndum og rétta þau í síðari rétt. 
Til Stafnsréttar skal þó smala hrossum í fyrri göngum og skulu þau hross sem ekki eru 

hirt, seld að aflokinni stóðrétt. Auk þess skal fara fram almenn smölun á hrossum 20. október 

og fyrsta þriðjudag í desember og febrúar, en sé sá dagur helgur eða veður hamli, skal smala 

næsta færan dag. Skal þá í hverjum hreppi fara fram sundurdráttur á öllum hrossum sem koma 

fyrir, á þeim stöðum, sem hreppsnefnd ákveður. Þau hross sem ekki þekkjast og enginn 

hirðir, skal fara með sem óskilafénað í seinni rétt, sbr. 37. gr. 

Takist sala ekki og telji tveir menn, tilkvaddir af hreppstjóra, hross ekki fóðurtækt, má 

selja það án innlausnarfrests. Að öðrum kosti ber hreppsnefnd að annast geymslu og fóðrun 

slíkra hrossa næstu átta vikur gegn fullu endurgjaldi frá eiganda. Eftir þann tíma má selja þau 

án innlausnarfrests. 

36. gr. 

Stóðhross skulu dregin í sundur í aukaréttum og skilaréttum. Skal úrtíningur sá er verður 

í aukaréttum rekinn tafarlaust til aðalréttar. Meðan á réttum stendur skal réttarstjóri gæta 

þess að hryssum gefist kostur á að helga sér folöld og skal hann kappkosta að haga allri 
meðferð á hrossunum þannig, að ekki hljótist slys af. 

VINI. KAFLI 
Meðferð óskilafénaðar. 

31. gr. 
Eftir að töfludrætti er lokið, skal afhenda hreppstjóra úrtíningshross til sölu þegar í stað, í 

þeim hreppi, þar sem skilarétt stendur. Skal hreppstjóri skrásetja mark, lit, aldur og auðkenni 

hverrar skepnu, sem seld er, eftir lýsingu tveggja markglöggra manna, er réttarstjóri hefur þar 

til skipað, svo rétt og ákveðið sem framast má verða. Ef marklýsingamenn greinir á, sker 

hreppstjóri úr ágreiningnum. Marklýsingamenn fá hæfilega þóknun fyrir starf sitt eftir mati 

hreppsnefndar. Enginn sem ekki er öðrum háður, getur skorast undan þeim starfa nema hann 

hafi gild forföll. Við sölu hrossa sé tólf vikna innlausnarfrestur eftir söludag. 
Óskilafénaður sem seldur er með innlausnarfresti, er í vöktun kaupanda, en ekki á 

ábyrgð hans fyrr en að innlausnarfrestinum liðnum. Borgun fyrir geymslu og haga þess 

fénaðar, ber eiganda að greiða, ef innleystur er. Hreppsnefndir annast innheimtu á verði alls 

óskilafénaðar, sem fargað er og gera skilagrein fyrir því, sem fylgir sveitarreikningunum. 

38. gr. 

Þær óskilakindur sem koma fyrir eftir fjárskiladag, skal hreppsnefnd sjá um að eigendum 
gefist kostur á að hirða, séu þeir í næstu hreppum, annars skal ráðstafa þeim sem öðru 

óskilafé. Finnist óskilafé í fé manna eftir að fé er almennt tekið til hýsingar, skal eiganda gert 

aðvart, sé hann í næstu hreppum innan sama fjárskiptasvæðis.
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39. gr. 
Komi óskilahross fyrir eftir smölun í febrúar, skal landráðandi gera hreppsnefnd 

tafarlaust aðvart, er hrossin finnast. Lætur hún síðan skoða mörk þeirra og skrifa upp lýsingu á 
þeim og auglýsa, ef þörf krefur. Skal landráðanda skylt að annast hrossin til söludags án 
endurgjalds nema hann þurfi að taka þau á gjöf, þá gegn hæfilegri borgun fyrir fóður. Þetta 
gildir þó ekki, ef landráðandi getur sannað að hrossin hafi ekki verið í landi hans við 
febrúarsmölun. Tekur hreppsfélagið þá við skyldum landráðanda, nema sannað verði að þau 
hafi verið í annars manns landi, sem þá ber kostnaðinn. 

Takist sala ekki, fer um hrossin eins og segir í 35. gr. Skulu hreppsnefndir strax yfirfara 
nákvæmlega lýsingar þessar og láta hreppsbúa vita, ef líkur eru til að þeir eigi nokkuð af 
hinum seldu hrossum. Hross skal þó einnig auglýsa í útvarpi og tilgreina kyn, mark, aldur, lit 
og önnur auðkenni, ásamt innlausnarfresti. 

40. gr. 

Af andvirði óskilafénaðar greiðist: 

1. Gæslukostnaður 
2. Sölukostnaður (sölulaun og vottalaun) 

3. Auglýsingakostnaður 

4. Fundarlaun eða björgunarlaun. 

Að öðru leyti greiðist andvirði fénaðarins til eigenda, ef þeir sanna eignarrétt sinn innan 
innlausnarfrests. Annars fellur verðið í fjallskilasjóð upprekstrarfélagsins. 

Finnist hross eða sauðfé óheimt á afréttum, eftir að eftirleitir hafa farið fram, skulu 
fjallskilasjóðir upprekstrarfélaga greiða sanngjörn björgunarlaun eftir mati fjallskilastjórnar. 

IX. KAFLI 
Um sauðfjár- og hrossamörk. 

41. gr. 
Búté skal draga eftir mörkum. Það er skylda hvers búfjáreiganda að hafa glöggt 

eyrnamark á öllu fé sínu, hreppsbrennimark á hyrndu fé eða plötumerki í eyra. Héraðsnefnd 
skal svo oft sem þurfa þykir, og a.m.k. áttunda hvert ár, láta prenta markaskrá fyrir alla 
sýsluna. Skal sérhver markeigandi koma marki sínu í hana og borga fyrir það eftir því sem 
héraðsnefnd ákveður, en hvert heimili skal fá ókeypis eitt eintak af markaskránni. Mark 
helgar markeiganda eignarrétt, nema full sönnun komi fyrir að annar eigi. Búfé sem ekki ber 
rétt mark manns, er heimildarlaust að draga sér, þótt lítið vanti á fullt mark. 

Ef kind hefur eyrnamark eins manns en brennimark annars, þá skal sá talinn eigandi, sem 
á brennimarkið, og skal hann þá, ef eigandi eyrnamarksins krefst, gera grein fyrir, hvernig 
hann hafi eignast kindina. Kind sem hefur eyrnamark eins manns, brennimark annars og 
plötumerki hins þriðja, skal talin eign þess sem brennimarkið á. Þó geta eigendur hinna 
markanna krafist þess að hann geri grein fyrir, hvernig hann hefur eignast kindina. Nú er kind 
ómörkuð eða með óglöggu marki og einhver vill eigna sér hana af líkum, þá skal hann skýra 
hlutaðeigandi hreppstjóra frá. Hreppstjóri kveður þá til tvo óvilhalla menn, er skulu, ásamt 
honum, skoða kindina og meta líkur þær og ástæður, er hann hefur til síns máls. 

Þessi ákvæði ná ekki til ómerkinga, sem ær helga sér. 
Hross skulu, eins og sauðfé, hafa glöggt markeinkenni, er skráð sé í markaskrá sýslunnar. 

Komi hross fyrir með óglöggu marki eða skemmdum eyrum, sem einhver vill helga sér, þá 
gilda um það sömu reglur og fyrir er mælt í grein þessari um sauðfé með óglöggu marki.
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42. gr. 

Marklýsingarnefnd skal skipuð þremur mönnum, markaverði sýslunnar og tveimur 

mönnum skipuðum af sýslumanni eftir tilnefningu héraðsnefndar og tveimur til vara. Nefn din 

skal skipuð til fjögurra ára í senn. Nefndin kýs sér formann. Þóknun til nefndarmanna greiðist 

úr viðkomandi fjallskilasjóði, annar kostnaður eftir úrskurði nefndarinnar. 

43. gr. 

Enginn má taka upp mark, er líkist svo mörkum sem eru í markaskrá sýslunnar eða 

nærliggjandi sýslna, að ætla megi að valdi misdrætti. Mikil særingarmörk má ekki taka upp né 

heldur þau mörk sem vandkvæði er á að marka svo glöggt sé. Fleiri en tvær undirbenjar má 

ekki hafa sömu megin á eyra. 
Verði ágreiningur með markaverði og markeiganda eða þeim, er vill taka upp nýtt mark, 

má vísa þeim ágreiningi til markanefndar skv. 69. gr. laga nr. 6 21. mars 1986. Héraðsnefnd 

skal ráða mann til að annast undirbúning að prentun markaskrár fyrir sýsluna, og kallast hann 

markavörður. Skal hann gæta þess að ekki séu tekin upp ný mörk sem notuð eru í héruðum 

sem búast má við samgöngum við. 
Nú vill maður taka upp nýtt mark milli þess sem ný markaskrá er prentuð, og skal hann þá 

snúa sér til markavarðar og fá samþykki hans til að taka upp markið. Markavörður tilkynnir 

hreppstjórum í nærliggjandi hreppum um markið og auglýsir það í Lögbirtingablaði. 

Enginn má nota mark, nema það sé prentað í markaskrá sýslunnar eða tilkynnt af 

markaverði. Markavörður skal fá þóknun fyrir starf sitt. Þeir sem taka upp ný mörk milli þess 

sem markaskrá er prentuð, skulu greiða kostnað við tilkynningu þeirra. Sama gildir um mörk 

þeirra, sem flytjast inn í sýsluna, milli þess er markaskrá er prentuð og ný mörk. 

Brennimörk hreppanna eru: 

1. Vindhælishreppur Hl 6. Svínavatnshreppur H4 
2. Höfðahreppur Hla 7. Torfalækjarhreppur HS 
3. Skagahreppur H lb 8. Blönduóshreppur Blós 

4. Engihlíðarhreppur H2 9. Sveinsstaðahreppur Hó 

5. Bólstaðarhlíðarhreppur H3 10. Áshreppur H7 

X. KAFLI 
Eftirlit, rekstur og flutningur búfjár á bílum. 

44. gr. 

Óheimilt er að reka hóp búfjár á vegum í þéttbýli nema sérstakt leyfi lögreglustjóra komi 

til. Utan þéttbýlis má reka búfjárhópa eftir vegum, en rekstrinum skulu fylgja nægilega margir 

gæslumenn, og ef vænta má umferðar ökutækis um veginn, skal einn gæslumaður ætíð fara 

fyrir. Fénu skal vikið fljótt og greiðlega út af veginum, ef þess er þörf vegna annarrar 

umferðar. Nú er vegi lokað um tíma fyrir bílaumferð vegna fjárekstra, skulu þá allir sem reka 

þurfa fé þá leið gera það á þeim tíma sem veginum er lokað. 

45. gr. 

Verði rekstrarmenn sannir að því að hafa tekið fé annarra í reksturinn eða á bíl 

heimildarlaust, skal rekstrarstjóri bæta eigendum það að fullu eftir samkomulagi eða eftir 

mati óvilhallra manna, sem sýslumaður kveður til, ef með þarf. 

40. gr. 

Þegar búfé er flutt á tengivögnum, skulu þeir þannig útbúnir, að gólf sé lárétt, þegar tengt 

hefur verið í dráttartækið á jafnsléttu. Taki vagn fleiri en 15 kindur, skal setja þvergrind í 

hann, þannig að ekki verði fleiri en 15 kindur í hólfi. Tengsli milli dráttartækis og vagns skulu 

vera traust. Grindur skulu vera það háar, að fé komist ekki yfir. Á gólf vagns skal setja sand 

eða gera það stamt með öðrum hætti.
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47. gr. 

Í hverju sláturhúsi skal láta samviskusaman mann skoða mark á öllu sauðfé og hrossum 
sem slátrað er. Skal hann gæta þess að réttir aðilar séu við slátrun búfjár og skrifa hjá sér mark 
og einkenni, ef vafi þykir um eiganda. Komi fram við slátrun kind með vafasömu marki, skal 

kveðja til, auk markaskoðunarmanns, tvo menn valda af eigendum sláturhúsa á staðnum, og 
skulu þeir úrskurða um mark á kindinni ef unnt er, áður en henni er lógað. Þeim úrskurði má 

áfrýja til marklýsingarnefndar, enda verði það gert strax, eða þegar eftir að hlutaðeigandur 

hafa fengið að vita um niðurstöðu marklýsingarmanna. Ef úrskurði er áfrýjað eða ef ekki fæst 

úr því skorið strax, skal varðveita haus kindarinnar og leggja afurðir af henni inn á sérstakan 
reikning. Sömu ákvæði gilda um hross. 

XI. KAFLI 
Um hirðingu og vörslu búfjár. 

48. gr. 

Á hverri jörð skulu vera til hús yfir búfé, einnig það búfé sem er í umsjá ábúanda, þótt 

annar eigi, en ábúandi ber ábyrgð á öllum fénaði, sem hann tekur í land jarðarinnar. 

40. gr. 

Fóðurbirgðir skulu vera nægar fyrir áhöfn hverrar jarðar, þar með taldar þær skepnur, 

sem ábúandi á ekki, en hefur í sinni umsjá á jörðinni. Komist fóðurskoðunarmenn að því að 

fóður vanti, skulu þeir tilkynna hreppsnefnd það, sem þá gerir þær ráðstafanir, sem koma að 
gagni. 

Komist menn í heyþrot, eða búfé er vanfóðrað, skal hreppsnefnd láta bæta úr því á 

kostnað eiganda. Séu skepnur það langt leiddar að þeim verði ekki bjargað, að áliti 

dýralæknis, skal þeim lógað. Sé um að kenna hirðuleysi eiganda, skal hann sektaður. 

50. gr. 

Hrútar mega ekki ganga lausir í haga eftir 3. nóvember. Stóðhestar skulu hafðir í öruggri 
vörslu allt árið. 

Valdi hross ágangi frá því þau koma af fjalli og þar til þau eru rekin í afrétt, skal eigandi 

sækja þau og koma þeim fyrir í heldum girðingum. Hafi ábúandi tekið hross í hagagöngu eða á 

hans vegum eru óhagvön hross og þau valda ágangi, skulu þau tekin á hús, ef ekki er hægt með 

öðru móti að koma í veg fyrir ágang. Sama gildir ef hross leggjast á hey eða garða eða valda 
ágangi við hýbýli manna. 

$1. gr. 

Ef eigandi sauðfjár og hrossa, sem ágangi valda, reynir ekki að stemma stigu við 
áganginum eftir að honum hefur verið tilkynnt um hann, má ágangsþoli taka skepnurnar í sína 

vörslu og verður þá eigandi að greiða kostnað við smölun og gæslu þeirra. Ágangsþoli hefur 

haldsrétt í viðkomandi skepnum til tryggingar kostnaði öllum og skaðabótum, enda sé 

hvorutveggja í hóf stillt. Eiga úttektarmenn að úrskurða, ef ágreiningur verður, en viðkom- 

andi hreppstjórar, ef deilan nær til fleiri hreppa. Úrskurðinum má áfrýja til héraðsnefndar. 
Hreppsnefnd er skylt að veita ásangsþola allan stuðning og hefur sama rétt og hann, ef hún sér 
um að taka ágangsfénað í sína vörslu. 

52. gr. 

Eigendur skulu gæta fénaðar sem fer úttektarhæfar girðingar. Geri þeir það ekki þrátt 

fyrir ítrekaðar áskoranir, má taka fénaðinn og selja fyrir áföllnum kostnaði og skaðabótum. 
Um þessi tilvik gilda að öðru leyti ákvæði $1. gr.



Nr. 9 18 4. janúar 1989 

XII. KAFLI 
Refsiákvæði, gildistaka o.fl. 

53. gr. 

Sýslumaður sker úr öllum ágreiningi milli hreppsnefnda út af fjallskilamálum. Þá heyra 

undir úskurð hans allar kærur og kröfur á hendur sveitarstjórnum, er snerta fjallskilamál. Enn 

fremur geta einstakir aðilar lagt slík ágreiningsmál undir úrskurð sýslumanns. 

54. gr. 

Með mál er rísa út af brotum á samþykkt þessari skal fara að hætti opinberra mála. Brot 

gegn samþykktinni varða sektum, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 621. mars 1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl., og 

búfjárræktarlögum nr. 31 24. apríl 1973, til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð fyrir Austur- 

Húnavatnssýslu um fjallskil o.fl. nr. 177/1971. 

Landbúnaðarráðueytið, 4. janúar 1989. 

  Steingrímur J. Sigfússon. 
Jón Höskuldsson. 

Nr. 10 5. Janúar 1989 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 432/1987 um starfsheiti og starfsréttindi 

matvælafræðinga með breytingu nr. 163/1988. 

1. gr. 

Við reglugerðina bætist ákvæði er heiti ákvæði til bráðabirgða og orðist svo: 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. er ráðherra heimilt til ársloka 1989 að fenginni umsögn sömu 

aðila og um getur í 1. gr., að veita starfsleyfi einstaklingum, sem gegndu störfum matvæla- 

fræðinga, sbr. 3. gr. við gildistöku reglugerðar nr. 432/1987, enda sé menntun þeirra og 

starfsreynsla jafngild því sem áskilið er í 2. gr. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. lögum nr. 24/1985, um starfsheiti og starfsréttindi 

heilbrigðisstétta, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 5. janúar 1969. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

Endurprentað blað. 
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REGLUGERÐ 

um kosningu Æskulýðsráðs ríkisins. 

1. gr. 

Æskulýðsráð ríkisins skal skipað fimm mönnum. Menntamálaráðherra skipar formann 
ráðsins án tilnefningar. Þrír menn skulu tilnefndir af aðildarsamtökum Æskulýðssambands 

Íslands og öðrum hliðstæðum æskulýðssamtökum og skulu þeir kjörnir á sameiginlegum fundi 

þessara aðila er menntamálaráðuneytið boðar til. Einn maður skal tilnefndur af Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga. Sömu reglur gilda um varamenn. 

Skipunartími er tvö ár. Ekki er heimilt að skipa sama aðila lengur en tvö kjörtímabil 
samfellt. 

2. gr. 

Menntamálaráðuneytið boðar til sameiginlegs fundar með þeim aðildarsamtökum 

Æskulýðssambands Íslands og öðrum hliðstæðum æskulýðssamböndum, er uppfylla skilyrði 
1. og 2. tl. 2. mgr. 1. gr. laga um æskulýðsmál nr. 24/1970, þar sem þrír menn eru kjörnir til 
setu í Æskulýðsráði ríkisins og þrír til vara. 

Á fundi þeim sem boðaður er skv. 1. mgr. hefur hvert æskulýðssamband einn fulltrúa og 

eitt atkvæði. 

Fulltrúar þeirra samtaka, er boðuð eru á fundinn skulu hafa fullgilt skriflegt umboð 

stjórnar þeirra samtaka er þeir eru fulltrúar fyrir. 

Fulltrúi frá ráðuneytinu stjórnar fundinum. 

3. gr. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í lögum nr. 24/1970 um æskulýðsmál og öðlast 

þegar gildi. Samtímis fellur úr gildi reglugerð nr. 483/1986. 

Menntamálaráðuneytið, 4. janúar 1989. 

Svavar Gestsson.   
Knútur Hallsson. 

13. janúar 1989 Nr. 12 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um þinglýsingar, 

nr. 438 28. desember 1978. 

1. gr. 

7. gr. orðist svo: 

Bifreiðabækur skulu varðveittar í tölvuvæddri skrá fyrir landið í heild. Hver færsla í 
skrána skal auðkennd embætti því þar sem skjal var móttekið til þinglýsingar. Í veðbókarvott- 

orði vegna bifreiðar skal greina efni skjala sem móttekin hafa verið. Ef skjal var móttekið við 

annað embætti en gefur út vottorðið skal þess getið í athugasemd og þá við hvaða embætti það 

var móttekið. Skrá þessa skal tengja ökutækjaskrá þannig að við notkun hennar megi fá 

upplýsingar úr bifreiðabókum þinglýsingardómara um það hvort þar sé skráð skjal vegna 

bifreiðar. 

Þinglýsingardómara er heimilt að gefa út veðbókarvottorð óháð heimilisfangi eiganda 

bifreiðar.



Nr. 12 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í þinglýsingalögum, nr. 39 10. maí 1978 

20 13. janúar 1989 

2. gr. 

ÞJ 

sbr. lög nr. 63 24. maí 1988, öðlast þegar gildi. 

Nr. 13 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 13. janúar 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

10. janúar 1989 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli fyrir 

freðfisk í samræmi við nýsett bráðabirgðalög á framleiðslutímabilinu frá 

1. júní 1988 til 31. maí 1989. 

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

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verð- 

grundvöll fyrir freðfisk í samræmi við nýsett bráðabirgðalög á framleiðslutímabilinu frá 1. júní 

1988 til 31. maí 1989: 
Viðmiðunarverð freðfisks 1. júní 1988 — 31. maí 1989. 

(Cif-verð, m. v. gengi 29. september 1988) 
Þorskur: SDR cent pr. lb. 

á x12m/r5S802.......0... 0. 102,1 

4 xX 12m/r8-1202. ......00 00 103,5 

4x12m/r12-1602. .......00 00 106,3 
4xXI2m/r1-3lbs. ........00 0 116,1 

1x35m/rlausfrystur ..........000 111,9 

4 x12/14r/18-1202. .........0 000 118,1 
4 x 12/14r/112-1602. .......%0 000 122,9 
4 xX12/14r/l1-3lbs. ........0 00 129,2 
1x45formflök ...........00 00 129,9 

10X5S 20.02.0000 167,7 
5x8og6x8hnakkastykki .......0.00. 000 190,1 
5x10086X10....2.0000 00. 175,3 
4X10 20.00.0000 175,3 
AX12 2000. 190,1 
4x15083*20 .....2%000 000 175,3 
Blokkregluleg..........0%00 ss 103,8 

Blokk með þunnildum..........2.0 0. 89,5 
Blokkóregluleg ..........00 00 103,8 

Þunnildablokk Evrópa ........%0 0000. 89,5 

Marningsblokk ........00. 49,8 

10XS(SÍS) ......0.00 0 167,9 
4X13 20.00.0000 138,5 
1 X S0lausfryst Evrópa .......... 0... 111,9 
1x2SlausfrystU.S.A. ........ 00 171,6 
Sx12vafningur.........0.00 0 141,6 

Marningsblokk(Þ).......... 00 39,6 

1X 30/52,Ssporðst. .......020 00 175,2 

1xX15kg.lausfryst ........200 61,4 
1xX10dinnercut ........00.0 00 190,1 

1x 10lausfr.sporðar .......0... 0 166,8
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Ysa: 

4x 12/14m/r12-1602. ...........0 0 

4 X 12/14m/r1-3lbs........... 0. 

1x35lausfryst ............... 0 

1x45Sformflök .............0 0 

AX TZ/dI 0... 

10xX5 20.00.0000 

Blokk regluleg.............%%%2....0 
Blokk óregluleg ................0 0 
Þunnilda blokk Evrópa .................00 
Marningsblokk .........2.00 000 
Marningsblokk(Þ) ........... 0... 
1 xX SOlausfryst Evrópa ...........0...0 00 

Steinbítur: 

SXTI 00 
10X5 20.00.0000 
Blokk regluleg. .............0.. 00 
Marningur ............0.0 00. 

4X6kKgR/LMB 0... 
1x15kg,lausfryst .........20.. 

SXS8MRBL ........%00 0 
1x35m/r<1S0gr ..........0 00 
1x20lausfryst ..........0. 

Blokkregluleg...............%..0 00 
Marningur ...........00 000 

2/3x Tkg200-300gJapan ...........0.0. 00 
2/3 x 7kg300-500gJapan .............0.. 00 
2/3x 7kg500-700gJapan ..........0 0000 
213 x Tkg>TOOgJapan ...........000 0 

2X1Skg 0... 
XId LL 

Blokkm.bein/þunn ............00 00. 
Marningsblokk .............0 0. 
4x165IGLO ...........00 0 
Blokk Evrópa .........0..00 0 

Nr. 13 

SDR cent pr. lb. 

119,6 
121,6 
123,6 
127,3 
132,8 
112,2 
139,0 
193,8 
182,6 
136,7 
136,7 
106,3 
49,8 
40,5 

114,8 

87,2 
193,2 
107,9 
18,7 

123,6 
103,0 

94,2 
120,3 
136,5 
97,8 

116,2 
91,3 
88,3 
92,7 

107,9 
132,8 
92,2 

103,8 
16,6 

118,5 
71,6 
82,7 
97,5 

106,9 

80,0 
95,6 
76,8 
69,9 
30,7 
72,6 
55,9 
22,8 
66,9 
74,6
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Keila: SDR cent pr. lb. 

SXTEM 0... 94,2 

Blokkregluleg.............0..ss sn 37,4 

Grálúða: 
Heilfr. hausuð yfir3kg .........0.0 0000 n 62,6 

Heilfr. hausuðyfir2kg ...........0 0000 62,6 

Heilfr. hausuð yfirl-2kg ..........0 0000. 62,6 

4xX12lagp.. 2... 000 114,6 

4x10,6X100g4X14/12 ......%000. nn 114,1 

4XÓkg. 20... 000 113,3 

BlOkkU.S.SR.......0.0 0 100,1 

BlokkU.S.A. .......0 0. 103,8 

1X3S .0.0.00 117,7 

1x26>3kgJapan .........000 00 90,3 

1x262-3kglapan.........000 000 sn 60,2 

1x261-2kgJapan..........00 0. 60,2 

1xX25lausfryst .......000 00 120,4 

10X2kgR/LBL........0 000 123,6 

195 Blokk Evrópa ......... 000. 103,8 

Lýsa: 

Blokkreg. .......0.000 ss 83,0 

Heilfrystur fiskur 

3x9kgSovét .......000 0 45,6 

Lúða 
4x 16,5blokk........... 000 133,0 

10xSlcelandic..............c css 225,2 

1xX1kg.20-40lbs.lausfr.trim .......000000 00 138,6 

Skarkoli 

4x 16,5blokkCW,RL,BL ........0.0 00. 147,0 

Flounder 

1X10lbs.2,5-3,502.......... 00. 184,5 

1x 10lbs.3,5-4,502 .......0.0.00 00 214,1 

1X 10lbs.4,5-5,502........ 0000 225,2 

1x 10lbs.5.5-6.502.......... 0... 225,2 

1x 10lbs.6,5-7,502........0...0 0 225,2 

1X 10lbs.7,5-8,502.......%0 0000. 225,2 

Verðbil verður ekkert. 
Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 65% af verðbreytingu frá grundvallarverði. Verðið 

miðast við viðskiptagegni (skilagengi) eins og það er á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 10. janúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Kristín Magnússon.
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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 ákveðin biðskylda á ónefnda götu við Hótel Sögu gagnvart Birkimel. 
Akvörðun þessi tekur gildi 25. janúar 1989. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 6. janúar 1989. 

Böðvar Bragason. 

12. janúar 1989 Nr. 15 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

á frystri, vélskelflettri rækju á framleiðslutímabilinu 

frá 1. júní 1988 til 31. maí 1989 nema annað verði ákveðið. 

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

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verð- 

grundvöll á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabilinu frá 1. júní 1988 til 31. maí 1989 
nema annað verði ákveðið. 

Vélskelflett rækja: SDR pr. Ib. cif. 

Færri en 350 stk. í lb.: 

Blokkfryst..........000 00 3,72 
5x2 kgog 4x2,5 kg vatnshúðuð, sérfryst................ 0 3,73 

5x2 kg og 4x2,5 kgóvatnshúðuð, sérfryst..............0. 000 3,89 
500 gr vatnshúðuð,sérfryst ...........0... 0 4,32 

200 gr vatnshúðuð,sérfryst ..........00000 0. 4,54 

Fleiri en 350 stk. í lb. og óflokkuð: 

Blokkfryst............. 0 3,55 

5x2kgog4x2,5kgvatnshúðuð .............00000 000 3,55 
5x2kgog4x2,5 kgóvatnshúðuð, sérfryst..............0.0 0... 3,73 
500 gr vatnshúðuð, sérfryst .............00 0. 411 

200 gr vatnshúðuð, sérfryst .............0 0. 4,32 

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, 12. janúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Kristín Magnússon.
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AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

á frystri, vélskelflettri rækju á framleiðslutímabilinu 

frá 16. október 1988 til 31. maí 1989 nema annað verði ákveðið. 

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

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verð- 
grundvöll á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabilinu frá 16. október 1988 til 31. maí 
1989 nema annað verði ákveðið. 

Vélskelflett rækja: SDR pr. lb. cif. 

Færri en 350 stk. í lb.: 

Blokkfryst........0.00. 0 3,72 

5x2kgog4x2,5 kg vatnshúðuð, sérfryst........20000 00 3,73 
5x2 kg og 4x2,5 kgóvatnshúðuð, sérfryst........00000 00. 3,89 
500 gr vatnshúðuð, sérfryst ..........00 00... 4,32 

200 gr vatnshúðuð, sérfryst ..........000 0. 4.54 

Fleiri en 350 stk. í lb. og óflokkuð: 

Blokkfryst.......0.00. 0 3,55 

5x2kgog4x2,5kgvatnshúðuð ..........000 00 0000 3,55 

Sx2kgog4x2,5 kgóvatnshúðuð, sérfryst........0.%0 0000 3,73 

500 gr vatnshúðuð, sérfryst .........00 0000. 411 

200 gr vatnshúðuð, sérfryst ........00000 00. 4,32 

Verðbil verður 5%. 
Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 58% af verðbreytingu frá grundvallarverði að teknu 

tilliti til verðbils. Verðið miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það er á hverjum tíma. 

Greiðsluhlutfall það sem ákveðið var 50% á tímabilinu 1. júní til 15. okt. 1988, hækkar í 

58%. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. janúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Kristín Magnússon. 

  

Stjórnartíðindi B 1-2, nr. 1-16. Útgáfudagur 20. janúar 1989.
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REGLUGERÐ 

um bann við línuveiðum á Breiðafirði. 

1. gr. 

Frá og með 24. janúar 1989 til og með 15. febrúar 1989 eru allar línuveiðar bannaðar á 

svæði, sem markast af eftirfarandi punktum: 
1. 6512 48 N- 2434 ' 41 V 
2. 6517 SON - 24955' 24 V 
3. 6528" 15 N — 24949' 24 V 
4. 65%21' 37 N - 2427 SO V 

2. gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. $1 
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 og öðlast þegar gildi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 20. janúar 1989. 

F.h.r. 

Árni Kolbeinsson. 
  
Gylfi Gautur Pétursson. 

23. janúar 1989 REGLUGERÐ Nr. 18 

um lánskjaravísitölu til verðtryggingar sparifjár og lánsfjár. 

. gr. 

Á grundvelli 39. og 65. gr. laga nr. 13/1979 um stjórn efnahagsmála o. fl. skal grundvelli 

lánskjaravísitölunnar, sbr. auglýsingu Seðlabanka Íslands frá 26. ágúst 1983, breytt þannig að 

hún verði samsett eins og segir í 2. gr. hér á eftir. 

2. gr. 

Grundvöllur lánskjaravísitölunnar verður samsettur að 'á af vísitölu framfærslukostnað- 

ar skv. lögum nr. 5/1984, að 'á af vísitölu byggingarkostnaðar skv. lögum nr. 42/1987 og að % 

af launavísitölu, sem Hagstofa Íslands reiknar og birtir mánaðarlega, sbr. lög nr. 63/1985. þar 

til sett hafa verið sérstök lög um launavísitölu, en þá taki sú vísitala við. 

3. gr. 

Lánskjaravísitala skv. 2. gr. tengist þeirri er tók gildi 1. janúar 1989 og kemur að öllu leyti 

í stað lánskjaravísitölu skv. fyrri grundvelli. B3 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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4. gr. 

Lánskjaravísitalan breytist skv. 2. og 3. gr. í fyrsta skipti frá janúargildi hennar til 
febrúargildis 1989. 

. 5. gr. 

Seðlabanki Íslands skal birta auglýsingu um lánskjaravísitöluna á grundvelli þessarar 

reglugerðar, sbr. 39. gr. laga nr. 13/1979. 

6. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 3. mgr. 65. gr. laga nr. 13/1979 og öðlast gildi nú 
þegar. 

Viðskiptaráðuneytið, 23. janúar 1989. 

Jón Sigurðsson.   
Þórhallur Ásgeirsson. 

Nr. 19 AUGLÝSING 23. janúar 1989 

um grundvöll lánskjaravísitölu til verðtryggingar sparifjár og 

lánsfjár. 

Með heimild í 39. gr. laga nr. 13 frá 10. apríl 1979 um stjórn efnahagsmála o. fl., svo og í 
reglugerð viðskiptaráðuneytisins nr. 18/1989, um lánskjaravísitölu til verðtryggingar sparifjár 
og lánsfjár hefur Seðlabanki Íslands ákveðið að grundvöllur lánskjaravísitölunnar sbr. 
auglýsingu bankans frá 26. ágúst 1983, verði frá og með 1. janúar 1989 að % hluta vísitala 

framfærslukostnaðar skv. lögum nr. 5 frá 22. mars 1984, að '4 hluta vísitala byggingarkostnað- 

ar skv. lögum nr. 42 frá 30. mars 1987 og að “ hluta launavísitala, sem Hagstofa Íslands 

reiknar og birtir mánaðarlega, sbr. lög nr. 63/1985, þar til sett hafa verið sérstök lög um 

launavísitölu. 

Lánskjaravísitalan skv. 2. gr. reglugerðarinnar tengist þeirri, er tók gildi 1. Janúar 1989 og 

kemur að öllu leyti í stað lánskjaravísitölu skv. fyrri grundvelli. 
Hinn nýi grundvöllur lánskjaravísitölu ræður breytingu hennar í fyrsta skipti frá 

janúargildi til febrúargildis 1989. 

Fyrri auglýsingar Seðlabanka Íslands um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár o. fl. frá 21. 

desember 1987 og um heimildir til verðtryggingar sparifjár skv. bráðabirgðalögum nr. 44 frá 

31. maí 1988, útg. 10. júní 1988, svo og auglýsing um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár frá 1. 

janúar 1989, útg. 27. desember 1988 með gengisvísitölum, gilda jafnframt um verðtryggingu 

sparifjár og lánsfjár, eftir því sem við á. 

Reykjavík, 23. janúar 1989. 

Seðlabanki Íslands. 

Jóhannes Nordal. Tómas Árnason. 

Auglýsing þessi staðfestist hér með. 

Viðskiptaráðuneytið, 23. janúar 1989. 

Jón Sigurðsson.   

Þórhallur Ásgeirsson. 
  

Stjórnartíðindi B 3, nr. 17-19. Útgáfudagur 23. janúar 1989.
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23. janúar 1989 27 Nr. 20 

REGLUGERÐ 
um breyting á reglugerð um fæðingarorlof nr. 546, 

16. desember 1987. 

1. gr. 
Á eftir 17. gr. 1. mgr. kemur ný málsgrein svohljóðandi: 
Undir heilsufars- eða öryggisástæður, sem hér er átt við, falla: 

1. Sjúkdómar, sem upp koma vegna meðgöngu og valda óvinnufærni, skv. vottorði læknis. 
2. Sjúkdómar, tímabundnir eða langvarandi, sem versna um meðgöngu og valda óvinnu- 

færni, skv. vottorði læknis. 

3. Fyrirbyggjandi meðferð til að koma í veg fyrir fyrirburafæðingu eða til að vernda heilsu 
fósturs, enda valdi meðferðin óvinnufærni, skv. vottorði læknis. 

2. gr. 

Á ettir 36. gr. 1. mgr. kemur ný málsgrein svohljóðandi: 
Undir heilsufars- eða öryggisástæður, sem hér er átt við, falla: 

1. Sjúkdómar, sem upp koma vegna meðgöngu og valda óvinnufærni, skv. vottorði læknis. 
2. Sjúkdómar, tímabundnir eða langvarandi, sem versna um meðgöngu og valda óvinnu- 

færni, skv. vottorði læknis. 

3. Fyrirbyggjandi meðferð til að koma í veg fyrir fyrirburafæðingu eða til að vernda heilsu 
fósturs, enda valdi meðferðin óvinnufærni, skv. vottorði læknis. 

3. gr. 
Á eftir 12. gr. 2. mgr. kemur nýr málsliður svohljóðandi: 
Ef barn, sem ættleiða á, er sótt erlendis, er heimilt að hefja greiðslu fæðingarstyrks þegar 

fyrir liggur staðfesting dómsmálaráðuneytisins á því að að búið sé að sækja um leyfi til 
ættleiðingar á barninu, enda sé barnið komið til landsins. 

4. gr. 

Á eftir 31. gr. 2. mgr. kemur nýr málsliður svohljóðandi: 
Ef barn, sem ættleiða á, er sótt erlendis, er heimilt að hefja greiðslu fæðingardagpeninga 

þegar fyrir liggur staðfesting dómsmálaráðuneytisins á því að búið sé að sækja um leyfi til 

ættleiðingar á barninu, enda sé barnið komið til landsins. 

S. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 59, 31. mars 1987 um breyting á lögum um 

almannatryggingar nr. 67/1971 með síðari breytingum sbr. og lög nr. 57, 31. mars 1987 um 

fæðingarorlof og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 23. janúar 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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REGLUGERÐ 
um afnám banns við veiðum við Ingólfshöfða. 

1. gr. 

Frá og með 27. janúar 1989 er felld úr gildi reglugerð nr. 498 25. nóvember 1988, um bann 
við veiðum við Ingólfshöfða. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands og öðlast þegar gildi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 26. janúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Þórður Eyþórsson. 
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10. janúar 1989 29 Nr. 22 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrund velli fyrir 

fullstaðinn, tandurverkaðan og millistaðinn þorsk svo og þorskflök á 
tímabilinu 1. júní til 30. september 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 fullstaðinn, tandurverkaðan og millistaðinn þorsk svo og þorskflök á 
tímabilinu 1. júní til 30. september 1988: 

Fullstaðinn þorskur: Us $ pr. lest fob. 
Stórfiskur 20.00.0220... 10/30 1 3 862,00 
Stórfiskur ........0. 0... 1 3 629,00 
Stórfiskur ........... 0. III 3 214,00 
Stórfiskur .........0. 0. IV 2 854,00 
Millifiskur „2... 30/40 1 3 629,00 
Millifiskur „2... 9! 3 214,00 
Millifiskur ............ Ill 2 744.00 
Millifiskur ......... IV 2 337,00 
Smáfiskur „2... 40/60 1 3 214,00 
Smáfiskur ........0. H 2 823.00 
Smáfiskur .......... 0. HI 2 493.00 
Smáfiskur .......... IV 2 120,00 
Smáfiskur ........... 60/80 I 2 944.00 
Smáfiskur .......... 0. II 2 675,00 
Smáfiskur 2... III 2 405,00 
Smáfiskur ......... IV 1 955,00 
Smáfiskur ......... 0. 80/100 1 2 544.00 
Smáfiskur 22... I 2 260,00 
Smáfiskur ......... 0... 1 2 031,00 
Smáfiskur .......... 0. IV 1 649,00 

Millistaðinn þorskur: 

Smáfiskur ......... 10/30 1 4 454.00 
Smáfiskur ........... IT 4 163,00 
Smáfiskur ........... 30/40 1 3 775,00 
Smáfiskur „22... II 3 484,00 
Smáfiskur ............ 40/60 1 3 343,00 
Smáfiskur ........... II 3 101,00 
Smáfiskur .......... 0. Ill 2 779,00 
Smáfiskur ......... 0. 60/80 1 3 142,00 
Smáfiskur „........ I 2 900,00 
Smáfiskur ......... HI 2 577,00 
Smáfiskur ........... 80/100 1 2 980,00 
Smáfiskur ........... IT 2 698.00 
Smáfiskur ........... Ill 2 376.00 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Tandurverkaður þorskur: US $ pr. lest fob. 

Stórfiskur .......... 0 10/30 1 3 744,00 

Stórfiskur ............ 0 3 464,00 

Stórfiskur .......... 0 11 3 023,00 

Millifiskur .......... 0... 30/40 1 3 533,00 

Millifiskur ............ 0. ið 3 113,00 

Millifiskur ............ 0 MI 2 695,00 

Smáfiskur ........... 40/60 1 3 144,00 

Smáfiskur ........... ll 2 727,00 

Smáfiskur .......... 0. 9) 2 408,00 

Smáfiskur .......... 0. 60/80 Í 2 781,00 

Smáfiskur .......... 0... TI 2 533,00 

Smáfiskur ........... 0. III 2 251,00 

Smáfiskur ........... 0 80/100 Í 2 518,00 

Smáfiskur .......... 0... 1 2 261,00 

Smáfiskur ........... 00 2 025,00 

Söltuð þorskflök: Us $ pr. lest cif. 

Flokkur A 7O0/Up ....... 00 5 744,00 

Flokkur A 400/700 ........ 5 447,00 

Flokkur A 200/400 ....... 4 277,00 

Flokkur A 100/200 ........ 3 560,00 

Flokkur B7O0/Up ......... 0. 4 503,00 

Flokkur B 400/700 .......... 4 167,00 

Flokkur B 200/400 ....... 0... 3 565,00 

Flokkur B 100/200........ 0. 2 944,00 

Ennfremur var gerð samhljóða samþykkt á ofangreindum fundi að leggja til við 

ráðuneytið, að staðfestur verði eftirfarandi verðgrunnur fyrir söltuð ufsaflök. 

DEM pr. lest cif. 

Söltuð ufsaflök: ABFF CFF 

2000/Up 2... 5 300 3940 

1650/Up „2... 5050 3750 

1250/1650 ......%. 00 4 820 3 580 

1000/1250 ........ 2. 4 720 3500 

800/1000 000... 4 020 2980 

600/800 2... 2980 2200 

DEM pr. lest cif. 

Söltuð, ufsaflök ný snyrting; AB Cc 

1700NNp 00... 5 950 4 430 

1400/1700 0000. 5 660 4 210 

1000/1400 0... 5400 4 020 

850/1000.00.000 0 5 300 3940 

TOO/8S0O 2000. 4 510 3350 

Ofangreint grundvallarverð miðast við gengið SDR 0,8336 pr. USD. 

Verðbil verður 5% og miðast við verðhækkun sem verðlækkun. 

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. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 10. janúar 1989. 

  

Kristín Magnússon.
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AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir fullstaðinn, tandurverkaðan og millistaðinn þorsk svo og þorsk- 
flök og ufsaflök á tímabilinu 1. október til 31. desember 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 fullstaðinn, tandurverkaðan og millistaðinn þorsk svo og þorskflök og ufsaflök 
á tímabilinu 1. október til31. desember 1988: 

Fullstaðinn þorskur: Us $ pr. lest fob. 
Stórfiskur .........0.0.. 0. 10/30 1 3 985,00 
Stórfiskur ............. Il 3 744,00 
Stórfiskur ..........0.. 0. III 3 313,00 
Stórfiskur ...........0... IV 2 940,00 
Millifiskur.. 0... 30/40 I 3 744,00 
Millifiskur. ........0. Il 3 313,00 
Millifiskur. 0... TI 2 826,00 
Millifiskur.. 0... IV 2 404,00 
Smáfiskur .............. 40/60 1 3 313,00 
Smáfiskur 0... jðl 2 907,00 
Smáfiskur ............. 1 2 565,00 
Smáfiskur 2... IV 2178,00 
Smáfiskur ............. 60/80 Í 3 033,00 
Smáfiskur ........... Il 2 754,00 
Smáfiskur ............ TIl 2 474,00 
Smáfiskur 0... IV 2 007,00 
Smáfiskur .......... 80/100 I 2 619,00 
Smáfiskur ............ 1 2 323,00 
Smáfiskur ............ Ill 2 087,00 
Smáfiskur 0... IV 1 690,00 

Millistaðinn þorskur: 

Smáfiskur 2... 10/30 1 3 939,00 
Smáfiskur ............. II 3 646,00 
Smáfiskur ............. 30/40 1 3 563,00 
Smáfiskur ............ II 3 270,00 
Smáfiskur 2... 40/60 1 3153,00 
Smáfiskur „0... I 3 914,00 
Smáfiskur 0... III 2 774,00 
Smáfiskur .............. 60/80 I 2 945,00 
Smáfiskur ........... Il 2 766,00 
Smáfiskur ............. III 2 521,00 
Smáfiskur ............. 80/100 I 2 678,00 
Smáfiskur ............. Il 2 508,00 
Smáfiskur ........... Ill 2 370,00
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Tandurverkaður þorskur: Us $ pr. lest fob. 

Stórfiskur ........... 000. 10/30 1 4 347,00 
Stórfiskur ............ 0. I 3 946,00 

Stórfiskur ............. 0. III 3 261,00 

Millifiskur........... 000. 30/40 1 3 713,00 
Millifiskur............ 0... II 3355,00 
Millifiskur........... 0... II 2 824,00 
Smáfiskur .......... 0... 40/60 Í 3 263,00 
Smáfiskur .......... 00 II 2931,00 

Smáfiskur ............. ss TIl 2 503,00 

Smáfiskur ............. 00 60/80 1 2 890,00 
Smáfiskur ........... 0000 I 2 641,00 
Smáfiskur ............. 0. HI 2 341,00 

Smáfiskur ............ 00 80/100 I 2 528,00 
Smáfiskur ........... 0... þð 2 307,00 
Smáfiskur ............ 00 Ill 2 074,00 

Söltuð þorskflök: Us $ pr. lest cif. 

Flokkur A TO0/Up ....... 000 5 744,00 

Flokkur A 400/700 ......... 0... 5 447,00 

Flokkur A 200/400 ........... 0 4 277,00 

Flokkur A 100/200 .........0. 0. 3 560,00 

Flokkur B 7O0/Up....0... 0. 4 503,00 

Flokkur B 400/700 .......... 00. 4 167,00 

Flokkur B 200/400 20.02.0000. 3 565,00 

Flokkur B 100/200 .......... 00 2 944,00 

DEM pr. lest cif. 

Söltuð ufsaflök: ABFF CFF 

2000/Up . 2... 5 300,00 3 940,00 

1650AUp. 0... 5 050,00 3 750,00 

1250/1650 ........... 0 4 820,00 3 580,00 

1000/250 ......... 0 4 720,00 3 500,00 

800/1000 22.20.2000 4 020,00 2 980,00 

600/800 0... 2 980,00 2 200,00 

DEM pr. lest cif. 

Söltuð, ufsaflök ný snyrting: AB Cc 

1700/Upp „2... 5 950,00 4 430,00 

1400/1700 ........ 0 5 660,00 4 210,00 

1000/1400 ........ 0... 5 400,00 4 020,00 

850/1000 ....2... 0. 5 300,00 3 940,00 

TOO/8S0 000... 4 510,00 3 350,00 

Ofangreint grundvallarverð miðast við gengið SDR 0,8336 pr. USD. 

Verðbil verður 3% og miðast við verðhækkun sem verðlækkun. 

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. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. janúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Kristín Magnússon.
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REGLUGERÐ 

um húsnæðissparnaðarreikninga. 

1. gr. 

Innlegg manna á húsnæðissparnaðarreikninga skapa rétt til skattafsláttar er nemur 
fjórðungi árlegs innleggs innan þeirra marka og með þeim skilyrðum sem í reglugerð þessari 
og lögum nr. 49/1985, um húsnæðissparnaðarreikninga, greinir. 

Húsnæðissparnaðarreikningar. 

2. gr. 

Húsnæðissparnaðarreikningar eru sérstakir reikningar við innlenda banka eða sparisjóði 
sem bera skulu nafn og kennitölu eiganda. 

Húsnæðissparnaðarreikningar skulu á hverjum tíma njóta bestu ávöxtunarkjara al- 

mennra innlánsreikninga í viðkomandi banka eða sparisjóði. 

Húsnæðissparnaðarreikninga geta þeir menn stofnað sem bera ótakmarkaða skattskyldu 
hér á landi skv. 1. gr. laga nr. 75/1981 og náð hafa 16 ára aldri. 

Hver maður getur aðeins átt einn húsnæðissparnaðarreikning í senn. Í samningi um 
húsnæðissparnaðarreikning skal tekið fram hvort reikningseigandi eigi við úttekt af reikn- 

ingnum rétt á láni frá viðkomandi banka eða sparisjóði, hvert hlutfall það lán sé af 
innstæðunni og með hvaða kjörum slík lán standi til boða. 

3. gr. 

Í samningi um húsnæðissparnaðarreikning skal kveðið á um sparnað allan binditíma 
reikningsins skv. 4. gr. Á hverju heilu tekjuári skal lágmarksfjárhæð vera 12 000 kr. en 

hámarksfjárhæð 120 000 kr. 
Sparifé skv. 1. mgr. leggist inn á reikninginn eigi sjaldnar en á hverjum ársfjórðungi 

almanaksársins og nemi á ársfjórðungi eigi lægri fjárhæð en 3 000 kr. og eigi hærri fjárhæð en 

30 000 kr. 
Samið skal fyrirfram til a.m.k. eins árs í senn um jöfn mánaðarleg eða ársfjórðungsleg 

innlegg en umsaminni fjárhæð má breyta árlega miðað við upphaf almanaksárs innan þeirra 

marka sem getur í 1. og 2. mgr. Þó er heimilt að semja fyrirfram um lækkun á umsömdum 

sparnaði miðað við ársfjórðunga. 
Fjárhæðir í 1. og 2. mgr. eru grunnfjárhæðir, miðaðar við byggingarvísitölu þann 31. 

desember 1984. Skulu þær breytast árlega, t.d. vegna innborgana á árinu 1989, miðað við 

breytingu byggingarvísitölu frá 31. des. 1984 til31. des. 1988. Ríkisskattstjóri skal fyrir upphaf 

tekjuárs birta nýju fjárhæðirnar. 

4. gr. 

Húsnæðissparnaðarreikningar skulu bundnir til 10 ára, talið frá upphafi þess mánaðar er 

sparnaður hófst. Að þeim tíma liðnum er innstæða til frjálsrar ráðstöfunar reikningseiganda. 

Þeir sem orðnir eru 67 ára eða eru 75% öryrkjar geta þó fengið fé sitt til frjálsrar ráðstöfunar 

að fimm árum liðnum. Reikningseigandi má framlengja sparnaðar- og binditíma umfram tíu 

ár, um eitt ár í senn, þó mest um fimm ár. 

Kaupi reikningseigandi íbúðarhúsnæði til eigin nota eða hefji byggingu slíks húsnæðis 

skal innstæða þó laus frá þeim tíma er hann staðfestir kaupin eða bygginguna við banka eða 

sparisjóð með framvísun kaupsamnings eða vottorðs byggingarfulltrúa um að bygging sé 
hafin, þó aldrei fyrr en full þrjú ár eru liðin frá því að fyrst var lagt inn á reikninginn. Sama 

gildir ef reikningseigandi hefur lagt í verulegar endurbætur á eigin íbúðarhúsnæði enda nemi 

kostnaður við endurbæturnar a.m.k. 20% af fasteignamati húsnæðisins í ársbyrjun og 

reikningseigandi framvísi vottorði skattstjóra þar að lútandi. Úttektarfjárhæð má þó eigi fara 

fram úr kostnaði við endurbæturnar.
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5. gr. 

Reikningseigandi getur ekki framselt, veðsett né á annan hátt ráðstafað innstæðu sinni á 
húsnæðissparnaðarreikningi. Innstæðan er undanþegin aðför skuldheimtumanna. Verði 
reikningseigandi gjaldþrota fellur binding innstæðu niður. Við andlát innstæðueiganda 

rennur innstæðan til dánarbúsins án bindingar. Komi til skilnaðar má skipta inneign á 

reikningum milli hjónanna en slík skipting hefur engin áhrif á binditíma reikninganna. 

Framkvæmd skattafsláttar. 

6. gr. 

Skattstjóri reiknar út skattafslátt skv. 1. gr. við álagningu, sbr. X. kafla laga nr. 75/1981, 

um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, í fyrsta sinn við álagningu 1989 vegna 

innleggs á árinu 1988. 

7. gr. 

Um ráðstöfun skattafsláttar skv. 1. gr. og millifærslu milli hjóna á álagningarárinu 1989 

og síðar skulu ákvæði A-liðs 68. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari 

breytingum, um persónuafslátt, gilda eftir því sem við getur átt. 

8. gr. 
Ákvæði VIIL.- XIV. kafla laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari 

breytingum, skulu gilda um ákvörðun skattafsláttar skv. 1. pr. 

Frávik frá reglum um húsnæðissparnaðarreikninga. 

9. gr. 

Dragist innborgun umsamins innleggs eða hluta þess fram yfir lok þess ársfjórðungs er 

það skyldi lagt inn samkvæmt samningi við banka eða sparisjóð samkvæmt 3. gr. skapar sá 
hluti innleggs, sem dregst fram yfir lok ársfjórðungs, ekki rétt til skattafsláttar. 

Hafi ekki verið gerð skil á öllu umsömdu innleggi fyrir lok almanaksárs skapar innlegg 
ársins engan rétt til skattafsláttar og skal skattstjóri þá gera reikningseiganda að endurgreiða 

þann skattafslátt sem honum hefur nýst vegna innleggs á reikninginn á næstu tveimur árum 

þar á undan að viðbættu 25% álagi. Sama gildir brjóti reikningseigandi að öðru leyti í 
verulegum atriðum þau skilyrði sem um reikningana gilda. 

Verði ekki af kaupum, þrátt fyrir gerð kaupsamnings skv. 2. mgr. 4.gr., skal leggja 

úttekið fé aftur inn á reikning innan þriggja mánaða frá því að ljóst er að ekki varð af 

kaupunum. Ella skal endurgreiða allan nýttan skattafslátt að viðbættu 25% álagi, sbr. þó 1. 

mgr. 97. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum. 

Hafi gjaldþol manns skerst verulega vegna þeirra atvika er greinir í 66. gr. laga nr. 75/ 

1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, eftir að samið var um stofnun 
húsnæðissparnaðarreiknings skulu ákvæði 2. mgr. þó ekki gilda ef ætla má að þessi atvik hafi 
gert honum ókleift að standa við samning um reglubundinn sparnað. 

Brot á samningi um reglubundinn sparnað breytir engu um binditíma reiknings skv. 4. gr. 

Gildistaka. 

10. gr. 

Reglugerð þessi er sett með heimild í 8. gr. laga nr. 49/1985, um húsnæðissparnaðarreikn- 
inga, og öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytinu, 17. janúar 1989. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
Ari Edwald.
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SAMÞYKKT 

um stjórn og fundarsköp Stokkseyrarhrepps. 

I. KAFLI 

Um skipan hreppsnefndar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps er skipuð 7 hreppsnefndarmönnum kjörnum skv. Í. 

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

2 2. gr. 
Starfstímabil hreppsnefndar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum líðnum. 

3. gr. 
Hreppsnefnd fer með stjórn Stokkseyrarhrepps 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 varða íbúa 
hreppsins sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 

6. gr. 

Meðal verkefna hreppsnefndar Stokkseyrarhrepps eru: 

Að kjósa oddvita og varaoddvita hreppsnefndar, nefndir, ráð og stjórnir skv. VI. kafla 
sveitarstjórnarlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessarar, og skoðunarmenn til að annast 
endurskoðun ársreikninga hreppsins skv. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. 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 þeirra og fyrirtækja, er falla undir 

fjármálastjórn hans skv. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga sbr. og 11. kafla samþykktar 
þessarar. 

II. KAFLI 
Um fjármálastjórn hreppsins. 

1. 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, fyrirtækja og stofnana er falla 
undir fjármálastjórn hreppsins fyrir lok janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur 
umræðum í hreppsnefnd sbr. 24. gr. samþykktar þessarar. 

Et 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, 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. 

10. gr. 

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

hafa verið 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, 
sbr. 79. gr. laga nr. 8/1986. 

11. gr. 
Hreppsnefnd skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga hreppssjóðs, fyrirtækja 

hans og stofnana er falla undir fjármálastjórn 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 í skrifstofu Stokkseyrarhrepps annan föstudag hvers 

mánaðar. 

Hreppsnefndarfundir skulu að jafnaði hefjast kl.16.00. Heimilt er að fella niður fundi í 
hreppsnefnd í júlímánuði. 

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. 

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.
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14. gr. 

Oddviti hreppsnefndar eða sveitarstjóri, sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar 

hreppsnefndarfundi og ákveður jafnframt fundarstað, hafi hreppsnefnd ekki gert það. 

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

15. gr. 

Oddviti hreppsnefndar 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 fastráðinna starfsmanna. 

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/eða sveitarstjóri ákveða 
að taka á dagskrá eða einhver hreppsnefndarmanna óskar, að tekin verði á dagskrá. 
Hreppsnefndarmaður, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá hreppsnefndarfundar, skal 
tilkynna það oddvita eða sveitarstjóra skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. þremur 

sólarhringum fyrir fund. 
Dagskrá hreppsnefndarfunda skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 

sem oddviti og sveitarstjóri telja nauðsynleg. Dagskrá skal jafnframt fylgja afrit fundargerðar 

síðasta hreppsnefndarfundar. 

16. gr. 

Oddviti eða sveitarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir hreppsnefndarfund 
hafa boðað hreppsnefndarmenn bréflega á hreppsnefndarfund og kynnt þeim í meginatriðum 

dagskrá fundarins. 

17. gr. 

Oddviti eða sveitarstjóri skal boða hreppsnefndarmenn bréflega eða símleiðis til 
aukafundar í hreppsnefnd a.m.k. sólarhring fyrir fund og kynna þeim dagskrá með fundar- 
boði. 

18. gr. 

Aldursforseti hreppsnefndar setur fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar og stýrir 

honum, uns oddviti hreppsnefndar hefur verið kjörinn. 

Oddviti hreppsnefndar skal að jafnaði kjörinn til eins árs. Heimilt er þó að ákveða að 

hann skuli kosinn til fjögurra ára. 

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

Verði þeim atkvæðafjölda ekki 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 eins 

árs í senn á sama fundi og oddvitakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 
Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram í 

hreppsnefnd. 

20. gr. 

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 ræða 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 slík 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. Einróma samþykkt hreppsnefndar þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á 

hreppsnefndarfundum. 

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 umræðu á hreppsnefndarfundi mál, sem ekki hefur verið á dagskrá 

og einnig til afgreiðslu 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: 

1. Fjárhagsáætlun hreppsins. 

2. Ársreikninga hreppsins og fyrirtækja hans. 

3. Samþykktir og reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

4. Áætlanir fyrir hreppinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 
5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga.



10. janúar 1989 39 Nr. 25 

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 fortöllin til oddvita eða 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 kveðji sér hljóðs á hrepps- 
nefndarfundi. 

20. 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. 

27. 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. 

28. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu til oddvita. Þegar til umræðu er fundargerð 
nefnda, ráða eða stjórna, skal hreppsnefndarmaður taka fram, hvaða lið/liði fundargerðar- 
innar hann óskar að ræða. 

Ekki má hreppsnefndarmaður lesa upp prentað mál við umræður í hreppsnefnd nema 

með levfi oddvita. 

29. gr. 
Beri hreppsnefndarmaður aðra menn brigslum, skal oddviti víta hann. Oddviti getur lagt 

til við hreppsnefnd, að hreppsnefndarmaður, sem víttur hefur verið tvisvar á sama fundi, 

verði sviptur málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist 

hreppsnefndarmaður ekki úrskurði oddvita eða hreppsnefndar eða ef óregla kemur upp á 

fundi, skal oddviti gera fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi, ef nauðsyn krefur. 

30. gr. 

Telji oddviti umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt fram dagskrártillögu um, að 

ræðutími hvers hreppsnefndarmanns verði takmarkaður, umræðum verði lokið á tilteknum 
tíma eða umræðum um mál verði lokið þá þegar. Hver hreppsnefndarmaður getur og borið 

fram slíkar tillögur. Hreppsnefnd afgreiðir tillögur um takmörkun umræðna umræðulaust.
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Ekki má þó takmarka umræðu um mál svo, að hún standi skemur en tvær klukkustundir, ef 
einhver hreppsnefndarmaður kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhagsáætlun eru ekki háðar 

ákvæðum greinar þessarar. Óski hreppsnefndarmaður eftir stuttu fundarhléi skal oddviti 

verða við því. 

31. gr. 

Hreppsnefndarmaður getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu, frávísunartil- 
lögu eða frestunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er á fundi. Slíkar tillögur skulu 

vera skriflegar, ef oddviti óskar. Oddviti ákveður, í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar 
tillögur eru teknar til afgreiðslu. 

32. gr. 

Mál er afgreitt í hreppsnefnd með því að samþykkja það eða fella það, vísa því frá 
hreppsnefnd eða vísa því til afgreiðslu nefndar, ráðs eða stjórnar, oddvita eða sveitarstjóra. 

Máli, sem hreppsnefnd ber að lögum að afgreiða, verður þó eigi vísað til afgreiðslu annarra. 

Þá er hreppsnefnd heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða mál, sem að 
lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma. 

33. gr. 

Atkvæðagreiðsla á hreppsnefndarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 
Oddviti biður þá hreppsnefndarmenn sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að 

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

atkvæðagreiðslunnar. 
Oddviti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber oddvita að láta 

fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur hreppsnefndarmanna óskar þess. Við nafnakall skal 
farið eftir tölusettri nafnaskrá hreppsnefndarmanna í stafrófsröð og skal það ráðast af 

útdrætti, hvaða hreppsnefndarmaður greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakall skal 
oddviti greiða atkvæði síðastur. Við nafnakall svarar hreppsnefndarmaður, þegar oddviti les 

upp nafn hans, já eða nei eftir því hvort hann er með máli eða móti eða tekur fram, að hann 
greiði ekki atkvæði, en slík afstaða telst þó þátttaka í atkvæðagreiðslu. 

Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, ef hreppsnefndarmaður óskar 
og hreppsnefnd samþykkir. 

Kosningar skulu ávallt vera skriflegar og leynilegar. 

34. gr. 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 

ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. 

Kosningar, sem fram fara í hreppsnefnd, skulu vera hlutfallskosningar skv. dHondts 

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

Þegar kjósa skal einn fulltrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur hafa 
komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning oddvita hreppsnefndar sbr. 
3. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar.
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35. gr. 

Hreppsnefnd getur ráðið sérstakan fundarritara utan hreppsnefndar til að annast ritun 
fundargerða í gerðabók hreppsnefndar. Í fundargerð skal getið, hvar og hvenær fundur er 
haldinn og hverjir sitji fundinn. Skrá skal þau mál, sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, 
aðila máls og meginefni og hvaða afgreiðslu þau fá. Sé mál ekki afgreitt samhljóða, skal greina 
í fundargerð, hvernig atkvæði hafa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda, nægir 

að skrá í fundargerð hreppsnefndar, um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu fundargerða 
og fjölda töluliða. 

Mál, sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 3. mgr. 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 umsjón 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, með samhljóða atkvæðum, að umræður á hreppsnefndar- 

fundum skuli hljóðritaðar eða teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið, skal 
hreppsnefnd setja um það nánari reglur. 

IV. KAFLI 
Um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna. 

36. gr. 

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

á dagskrá hreppsnefndarfundar, sbr. 15. og 23. gr. samþykktar þessarar. 

37. gr. 

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

forföll hamli sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. Hreppsnefndarmaður er skyldur til að taka að 

sér þau störf, sem hreppsnefnd felur honum og varða verkefni hreppsnefndar, s.s. 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. 

38. gr. 

Nú telur hreppsnefndarmaður sig ekki geta gegnt skyldum sínum í hreppsnefnd án 

óhætilegs álags og getur hreppsnefnd þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að eigin 
ósk um tiltekinn tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 25. gr. 

samþykktar þessarar. 

39. 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. 

B4



Nr. 25 42 10. janúar 1989 

40. gr. 

Hreppsnefndarmönnum 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 og einnig óhindraðan 
aðgang að stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaöflunar 
vegna starfa sinna. 

42. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal gæta þagnarskyldu um það, sem hann fær vitneskju um í starfi 
sínu og leynt á að fara vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli máls eða 
sérstakri ákvörðun hreppsnefndar. 

43. gr. 

Hreppsnefndarmanni ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls, þegar það varðar 
hann sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo mjög, að almennt má ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju eða öllu leyti þar af. Honum er þó heimilt að gera 

stuttlega grein fyrir afstöðu sinni. Hreppsnefnd sker umræðulaust úr, hvort mál er svo vaxið. 

Hreppsnefndarmaður, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. 
Hreppsnefndarmanni, sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að vekja athygli oddvita 
hreppsnefndar á því. Hreppsnefndarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa 
fundarsal hreppsnefndar við umræður um málið og afgreiðslu þess. 

qd. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal fá þóknun fyrir störf sín. Hreppsnefndarmaður, sem þarf að 

fara um langan veg milli heimilis og fundarstaðar hreppsnefndar, skal auk þess fá greiddan 
ferðakostnað. 

Takist hreppsnefndarmaður á hendur ferð á vegum hreppsins skv. ákvörðun hrepps- 
nefndar á hann rétt á greiðslu ferða- og dvalarkostnaðar. 

45. gr. 

Haga skal fundum hreppsnefndar þannig, að hreppsnefndarmaður eigi möguleika á að 
taka sér orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

40. gr. 

Geti hreppsnefndarmaður ekki sótt hreppsnefndarfund/fundi vegna veikinda eða af 

öðrum ástæðum tekur varamaður sæti hans meðan þannig hagar til, samkvæmt 25. gr. 

samþykktar þessarar. 

47. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna gilda einnig um 

varamenn, sem sitja hreppsnefndarfundi. 

V. KAFLI 
Nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 

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

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

ef einhver hreppsnefndarmanna óskar þess. 
Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana hreppsins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá.
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49. gr. 

Oddviti hreppsnefndar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða ákveður, hver skuli gera 
það. Á þeim fundi skal kjósa formann, varaformann og ritara nefndar, nema lög kveði á um 
annað. 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

fyrirvara. 

50. gr. 

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 
nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar aðalmaður 
í nefnd 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. 

51. gr. 

Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. 

Nefnd getur kvatt á sinn fund einstaka starfsmenn hreppsins. Ennfremur getur nefnd 
boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna um tiltekin mál. 

52. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði I. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda um 
meðferð mála í nefndum, ráðum og stjórnum hreppsins, eftir því sem við á. 

53. gr. 

Um hlutverk og valdsvið nefnda, ráða og stjórna á vegum hreppsins fer eftir því sem 
ákveðið er í lögum, reglugerðum eða samþykktum hreppsnefndar. 

Hreppsnefnd getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 
slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið hreppsnefnd til ákvörðunar. 

54. gr. 

Nefndir, ráð og stjórnir hreppsins skulu halda gerðabækur. Kjörinn ritari nefndar skal 
færa fundargerð í gerðabók. Nefnd getur þó ráðið sér sérstakan fundarritara utan nefndar. Í 

fundargerð skal skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitja 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. 

59. 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. 

56. gr. 

Hreppsnefnd kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

1. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 

8/1986. 
2. Undirkjörstjórn við alþingiskosningar. Tveir aðalmenn (hreppstjóri sjálfkjörinn formað- 

ur) og þrír til vara skv. 10. gr. laga nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis.
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Til tveggja ára: Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum hreppsnefndarkosningum. 

1. Stjórn Hitaveitu Eyra. Tveiraðalmenn ogeinntilvarasamkvæmtsamþykktum Hitaveitu 

Eyra nr. 559 1. október 1981. 
Endurskoðandi ársreikninga Hitaveitu Eyra. Einn aðalmaður og annar til vara samkvæmt 

samþykktum Hitaveitu Eyra nr. 559 1. október 1981. 

. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum hreppsnefndarkosningum: 
1. Áfengisvarnarnefnd. Tveiraðalmennogjafnmargirtilvaraskv.30. gr. áfengislaganr.82/ 

1969. 
. Barnaverndarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd barna 

og ungmenna nr. 53/1966. 

. Byggingar- og skipulagsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. 

byggingarlaga nr. 54/1978. 

Félagsmálanefnd öryrkja og eldri borgara. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Verksvið 

nefndarinnar er að hafa umsjón með félagslegu starfi í þágu öryrkja og eldri borgara, og 

vera sveitarstjórn til ráðuneytis þar um. 

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

6. Heilbrigðisnefnd Selfosssvæðis. Einn fulltrúi í nefndina og annar til varaskv. 6. gr. laga 
nr. 81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 
Skólanefnd grunnskóla. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. og 18. gr. laga nr. 63/ 
1974 um grunnskóla. 

Stjórn verkamannabústaða. (Tilnefning.) Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 53. gr. 

laga nr. 86/1988 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 
. Stjórnarnefnd vinnumiðlunar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. laga nr. 18/ 

1985 um vinnumiðlun. 

. Einn forðagæslumaður og annar til vara skv. 53. gr. búfjárræktarlaga nr. 31/1973. 

12. Rafveitunefnd.rír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin fer með málefni rafveitu í 

umboði og undir yfirstjórn hreppsnefndar. 
. Vatnsveitunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin fer með málefni 
vatnsveitunnar í umboði og undir stjórn hreppsnefndar, sbr. reglugerð nr. 253 31. des. 

1965. 
. Atvinnumálanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. samþykktum sveitarstjórnar 

frá 10. mars 1984. 

. Bókasafnsnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara samkvæmt 7. gr. laga nr. 50/1976 

um almenningsbókasöfn. 

. Æskulýðs- og íþróttanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin skal halda uppi 
starfsemi fyrir æskulýð Stokkseyrar og virkja unglinga til heilbrigðra starfa og leikja. 

. Jafnréttisnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin skal vinna eftir lögum um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 65/1985. 

. Almannavarnarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 8. gr. laga nr. 94/1962 um 

almannavarnir sbr. 5. gr. laga nr. 85/198S. 

57. gr. 

Hreppnefnd 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.
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VI. KAFLI 
Um framkvæmdastjórn og starfslið hreppsins. 

58. gr. 

Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við sveitar- 
stjóra þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, og kaup og kjör. Ráðningarsamn- 

ingur skal staðfestur af hreppsnefnd. 

59. gr. 

Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri hreppsins. Hann undirbýr, í samráði við oddvita, fundi 

hreppsnefndar, semur dagskrá og boðar til funda sbr. 13. 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, í samráði við oddvita, 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. 
Hreppsnefnd ákveður þóknun til sveitarstjóra fyrir störf hans. 

60. gr. 
Hreppsnefnd ræður starfsmenn hreppsins og veitir þeim lausn frá störfum. Þetta á þó 

ekki við um lausráðna verkamenn, afleysingamenn og aðra þá starfsmenn sem eigi eru ráðnir 
með þriggja mánaða uppsagnarfresti. 

6l. gr. 

Fastráðnir starfsmenn hreppsins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 

þriggja mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur 
opinberra starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 

kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

62. gr. 
Um ráðningu verkamanna, afleysingamanna og annarra starfsmanna sem eigi eru ráðnir 

með þriggja mánaða uppsagnarfresti fer eftir reglum sem hreppsnefnd setur. Um kaup og kjör 

fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps 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, 10. janúar 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Þórhildur Líndal.
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REGLUGERÐ 

um próf og löggildingu fyrir dómtúlka og skjalþýðendur. 

1. gr. 

Þeir sem vilja öðlast rétt til að vera dómtúlkar og skjalþýðendur samkvæmt lögum nr. 32 
frá 2. nóvember 1914 um heimild fyrir stjórnarráðið til að veita mönnum rétt til að vera 
dómtúlkar og skjalþýðendur skulu, samkvæmt ákvæðum 2. gr. nefndra laga, sanna kunnáttu 
sína í tungu þeirri sem þeir vilja öðlast rétt til að túlka fyrir dómi og þýða skjöl úr og á með því 
að ganga undir löggildingarpróf sem dómsmálaráðuneytið efnir til. Með umsókn um heimild 
til að fara í slíkt próf skulu fylgja upplýsingar um námsferil, próf og fyrri störf. Einnig skal 
fylgja vottorð um óflekkað mannorð. 

2. gr. 
Prófin skulu að jafnaði haldin annað hvert ár á tímabilinu janúar til maí ef þátttaka er 

næg. Skal þeim hagað sem hér segir: 

I. Skrifleg próf. 
a. Fyrri hluti prófsins fer fram undir eftirliti prófstjórnar og er þannig að haldin eru tvö 

fjögurra tíma skrifleg próf. Þýða skal kafla úr tveimur af eftirfarandi sérmálum: 
verslunarmáli, lagamáli, sjó- og loftsiglingamáli og tæknimáli. Prófstjórn ákveður í hvaða 
sérmálum skuli prófað hverju sinni og fær próftaki ekki að vita um þá ákvörðun fyrr en 
próf hefjast. Verkefni í hvoru prófi er einn kafli til að þýða úr íslensku á hið erlenda mál 
og annar kafli til að þýða á íslensku úr hinu erlenda máli. Hvor kafli skal vera um 1 
blaðsíða sem eru 27-28 línur á DIN A-4 örk vélritaðar eða prentaðar með leturstærðinni 
10 stafir á 25 mm. Lína byrjar í 16. sæti. Á prófi má nota orðabækur og önnur hjálpargögn 
sem tiltæk eru. Við mat á úrlausnum skal áhersla lögð á að merking frumtextans komist til 
skila, málfar sé gott og að próftaki ráði við stílsérkenni þess sérmáls sem þýtt er á. 

b. Annar hluti prófsins er raunhæft heimaverkefni. Próftaki fær tvo kafla til þýðingar, annan 
á íslensku og hinn á hinu erlenda máli. Skal hvor kafli vera um það bil tvær blaðsíður á 
lengd og valinn þannig að hann reyni á færni próftaka til að þýða erfiða texta á gott mál og 
til að leita fanga um lausn á þýðingarvanda sem skjalþýðendur geta þurft að glíma við. 
Skal próftaki skila heimaverkefni þessu innan viku. Miklar kröfur skulu gerðar um gott 
mál, viðeigandi stíl og vandaðan frágang. Þegar prófnefnd hefur farið yfir úrlausnir og 
lagt mat sitt á þær, getur hún krafist þess að próftaki geri grein fyrir þeim munnlega. 

Il. Munnlegt próf. 
Próftaki skal túlka talað mál svo til viðstöðulaust úr íslensku á hið erlenda mál og úr því á 

íslensku. Skal prófnefnd einkum taka mið af nákvæmni, minni og glöggum skilningi próftaka 
á því sem mestu máli skiptir. Lengd munnlega prófsins skal vera 20-30 mínútur. Verkefnin 
skulu vera á segulbandi og vera á raunhæfu en eðlilegu máli, til dæmis vitnaleiðsla fyrir rétti. 
Skal próftaki túlka verkefnið í stuttum lotum, þ.e., hæfilega langa efnisbúta í einu, eins og 
tíðkast við réttarhöld. 

3. gr. 
Prófstjórn skal halda námskeið fyrir þá sem hyggjast þreyta próf. Skal þar leiðbeint um 

frágang skjala, þýðingartækni og notkun hjálpargagna. Námskeiðið skal eigi vera skemmra en 
4 kennslustundir. 

Þeir sem óska þátttöku í slíku námskeiði skulu greiða fyrir það gjald sem dómsmálaráð- 
herra ákveður.



16. janúar 1989 47 Nr. 26 

4. gr. 
Þeir sem óska eftir að ganga undir próf skulu við innritun til prófs greiða prófgjald sem 

dómsmálaráðherra ákveður og skal það miðað við að það nægi fyrir kostnaði við prófin. 
Gjaldið er óendurkræft þótt próftaki standist ekki prófið eða mæti ekki til prófs. 

5. gr. 
Dómsmálaráðherra tilnefnir í hvert sinn prófnefnd sem skal skipuð oddamanni og 

tveimur meðprófdómendum fyrir hvert það mál sem prófað er í. Skulu prófdómendur þessir 
vera úr röðum löggiltra skjalþýðenda ef kostur er. Skulu þeir í sameiningu taka til verkefni, 
dæma úrlausnir og gera ráðuneytinu grein fyrir úrskurði sínum. Við mat úrlausna skulu 
prófdómendur hafa í huga að tryggja hag þeirra sem notfæra sér þjónustu löggiltra dómtúlka 
og skjalþýðenda. 

Ráðherra skipar til 4 ára í senn þriggja manna prófstjórn til að sjá um undirbúningsnám- 
skeið skv. 3. gr. framkvæmd prófs og samræmingu starfa prófnefnda. 

6. gr. 
Að prófi loknu skal oddamaður hverrar prófnefndar senda ráðuneytinu sundurliðaða 

greinargerð undirritaða af öllum prófnefndarmönnum, um niðurstöður prófsins. Skal hún 
taka fram hvort próftaki hafi kunnáttu og leikni til að öðlast löggildingu sem dómtúlkur og 
skjalþýðandi, bæði úr íslensku á hið erlenda mál og úr hinu erlenda máli á íslensku. Þó skal 
heimilt að veita próftaka réttindi sem takmarkast við þýðingar úr einu máli á annað, t.d. af 
íslensku á erlent tungumál en ekki úr hinu erlenda máli á íslensku. Dómsmálaráðherra veitir 
löggildingu að fenginni greinargerð prófnefndar. 

7. gr. 

Eigi skal veita löggildingu án prófs. Þó má taka erlenda löggildingu til greina af annað 
þeirra tungumála sem hún nær til er íslenska. Nú er ekki kostur á prófdómendum í tungumáli 
sem sótt er um löggildingu í og má þá, ef sérstaklega stendur á, veita hana á grundvelli 
háskólaprófs og verulegrar reynslu í þýðingum, enda leggi umsækjandi fram fullnægjandi 
gögn þar um. 

8. gr. 
Heimilt er að veita löggildingu til starfa sem dómtúlkur fyrir heyrnarlausa. Þeir sem óska 

slíkrar löggildingar skulu sanna hæfni sína fyrir prófnefnd sem dómsmálaráðherra skipar. 
Gilda ákvæði reglugerðar þessarar um slíkt próf eftir því sem við á. 

9. gr. 
Löggiltir dómtúlkar og skjalþýðendur skulu taka fram í stimpli sínum og upplýsingum um 

starf sitt, t.d. í símaskrá og auglýsingum, hver réttindi þeirra eru og til hvaða tungumála þau 
taka. 

10. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 2. gr. laga nr. 32 2. nóvember 1914, um heimild 

fyrir stjórnarráðið til þess að veita mönnum rétt til þess að vera dómtúlkar og skjalþýðendur, 
öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi numin reglugerð um sama efni nr. 4 frá 9. janúar 1980. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 16. janúar 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Jón Thors.



Nr. 27 48 16. janúar 1989 

REGLUGERÐ 

um matartækna. 

1. gr. 

Rétt til þess að starfa sem matartæknir hér á landi og kalla sig matartækni hefur sá einn, 

sem til þess hefur fengið löggildingu heilbrigðismálaráðherra. 

2. gr. 
Löggildingu samkvæmt 1. gr. skal veita þeim, sem lokið hefur prófi á matvælatæknibraut 

fjölbrautaskóla eða öðru prófi sem heilbrigðisyfirvöld viðurkenna. 
Einnig má veita þeim leyfi sem lokið hefur hliðstæðu námi erlendis. Áður en slíkt leyfi er 

veitt skal leita umsagnar Félags matartækna. 

3. gr. 
Matartækni er skylt að gæta þagmælsku um atriði, sem hann fær vitneskju um í starfi sínu 

og leynt skulu fara samkv. lögum og eðli máls. Þagnarskylda helst þótt viðkomandi láti af 

starfi. 

4. gr. 

Matartæknar skulu annast matreiðslu í sjúkrastofnunum undir stjórn og á ábyrgð 
matarfræðinga. 

5. gr. 

Óheimilt er að ráða til matartæknistarfa aðra en þá sem heilbrigðismálaráðherra hefur 

veitt starfsréttindi hér á landi. 

6. gr. 
Um matartækna gilda að öðru leyti og eftir því sem við á reglur læknalaga nr. $3/1988 um 

viðurlög við brotum í starfi, um sviptingu starfsréttinda og endurveitingu. 

1. gr. 

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 24, 28. maí 1985 um starfsheiti og 
starfsréttindi heilbrigðisstétta og öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. janúar 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Jón Ingimarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 5, nr. 22-27. Útgáfudagur 31. janúar 1989.



STJÓRNARTÍÐINDI B 6 — 1989 
  

  

1. febrúar 1989 49 Nr. 28 

REGLUGERÐ 

um bann við veiðum við suðurströndina. 

1. gr. 

Frá og með 3. febrúar 1989 eru allar togveiðar og dragnótaveiðar bannaðar á svæði, sem 
markast af fjöruborði að norðanverðu og línum sem dregnar eru milli eftirgreinda punkta: 

63470 N — 179100 V 
63%41'6 N — 179100 V 
6302 N — 1793170 V 
6393070 N — 17%480 V 
63920'0 N — 1892070 V 
6326'0 N — 1892000 V a

u
 

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, 1. febrúar 1989. 

  

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
Þórður Eyþórsson. 

2. febrúar 1989 R E G L U G E R Ð Nr. 29 

um bann við dragnóta- og línuveiðum í Eyjafirði. 

1. gr. 

Frá og með 3. febrúar til og með 10. mars 1989 eru allar veiðar með línu og dragnót 
bannaðar á Eyjafirði innan línu, sem dregin er milli eftirfarandi punkta: 

1. 66%040 N — 1816 V 
2. 66030N — 18917'S 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. 
B5 
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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, 2. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson. 

Nr. 30 9. janúar 1989 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 180/1987 um Byggingarsjóð 

verkamanna og félagslegar íbúðir. 

1. gr. 

25. gr. hljóði svo: 
Ef meirihluti íbúðareigenda í byggingarflokki innan byggingarfélags verkamanna, sbr. 

83. gr. laga nr. 86/1988, samþykkir við skriflega allsherjaratkvæðagreiðslu að stofna húsfélög í 

fjölbýlishúsum innan flokksins í samræmi við ákvæði laga nr. 59/1976, skulu húsfélögin taka 

sameiginlegt viðhald fasteignanna í sínar hendur. Samþykktin tekur gildi við næstu áramót 

eftir að hún er gerð að því tilskildu að samþykktin hafi verið tilkynnt byggingarfélagi 

verkamanna með að minnsta kosti þriggja mánaða fyrirvara miðað við áramótin og að við 
fyrirhugaða gildistöku hennar hafi fjármálaviðskipti byggingarflokksins og félagsins verið 

gerð upp. Með samkomulagi aðila má þó ákveða annan gildistökutíma en að framan greinir. 
Þegar íbúðareigendur í byggingarflokki hafa gert samþykkt samkvæmt 1. mgr. skulu þeir 

kjósa hlutfallskosningu þriggja manna nefnd til að annast uppgjör fyrir byggingarflokkinn við 

félagið. Jafnframt skal nefndin hafa með höndum og fylgja eftir uppgjöri milli fjölbýlishúsa- 
eigenda í flokknum innbyrðis, ef ástæða þykir til að taka upp jöfnunargreiðslur milli þeirra 

vegna áberandi misvægis í viðhaldi. Takist ekki samkomulag um þetta milli fjölbýlishúsaeig- 
enda skal nefndin óska eftir því við húsnæðismálastjórn að hún skipi matsmenn til að skera úr 
ágreiningnum. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 83. gr. laga nr. 86/1988, öðlast gildi þegar í 
stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. janúar 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Berglind Ásgeirsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 6, nr. 28-30. Útgáfudagur 2. febrúar 1989.
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23. janúar 1989 51 Nr. 31 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélagið Suðurfossa, Barðastrandarsýslu. 

1. Félagið heitir Veiðifélagið Suðurfossar. Heimili þess og varnarþing er heimili formanns. 

2. Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Suðurfossá og fiskgengra áa og lækja, sem í 
hana falla, en þær eru Saurbær, Móberg og Melanes. 

3. Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og að leigja það til 

stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir á 

aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að formaður gengur 

út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir þrjú ár, og helst svo sama 
röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endurkosningu, nema 
sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og 

tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar 

endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 

5. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér til 
aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, og semur við þá um 

þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 
störfum félagsins og fjárreiðum. 
Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi félags- 
stjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða kjörum 

leyfið er veitt. 
6. Aðalfund skal halda í mars mánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum 

félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá skal hún 

leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. 
7. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í gerðabók, 

sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá, fundar- 

gerðir og bréf. 
8. Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. Félagsmenn 

greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 um lax- og 

silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt 52. gr. laga nr. 76 25. júní 1970 um lax- og 

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

Landbúnaðarráðuneytið, 23. janúar 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Jón Höskuldsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg,



Nr. 32 52 23. janúar 1989 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Apavatns. 

1. Félagið heiti Veiðifélag Apavatns. Heimili þess og varnarþing er heimili formanns. 

2. Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að vatnasvæði Apavatns, þ.e. vatnsins og 
fiskgengra lækja sem í það falla, en þær eru: Hagi |, Hagi 2, Vatnsholt, Neðra-Apavatn, 

Efra-Apavatn 1, Efra-Apavatn 2, Útey 1, Útey 2, Austurey 1, Austurey 2, Mosfell, 

Þórisstaðir, Svínavatn, Þóroddsstaðir, Lækjarhvammur og Gröf. 

3. Megintilgangur félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og beita sér fyrir 
hámarksnýtingu veiða í vatninu með arðsemissjónarmið í huga. Ráðstöfun veiði fer eftir 
því sem aðalfundur ákveður. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður, og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir á 
aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að formaður gengur 

út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár og hinn eftir þrjú ár, og svo helst sama 
röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endurkosningu, nema 

sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og 

tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar 

endurskoðandinn gangi út annað árið og hinir hitt árið. 

5. Stjórnin hefur á hendi sér allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér 
til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, og semur við þá 
um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 
störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu nema með sérstöku skriflegu leyfi félags- 
stjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða kjörum 
leyfið er veitt. 

6. Aðalfund skal halda í mars- eða apríl-mánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 
störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá 

skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um Þá. 
7. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikninga í gerðabók, sem 

henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá, fundargerðir og 
bréf. 

8. Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. Félagsmenn 

greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. Brot á samþykkt þessari varða sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 um lax- og 

silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt 52. gr. laga nr. 76 25. júní 1970 um lax- og 
silungsveiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 23. janúar 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Jón Höskuldsson.



23. janúar 1989 53 Nr. 33 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélagið Flóku í Borgarfjarðarsýslu. 

1. Félagið heitir Veiðifélagið Flóka. Heimili þess og varnarþing er heimili formanns. 

2. Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að veiðisvæði Flóku, sem nær frá Ósi að 

Lambafossi, en þær eru Hrísar, Eyri, Skógar, Múlastaðir, Brúsholt, Steðji, Varmilækur, 

Hellur, Bær, Bær IH, Laugabær, Nýi-Bær 1, Nýi-Bær II, Langholt og Laugarholt. 

3. Verkefni félagsins er að viðhalda og efla fiskgengd á félagssvæðinu og ráðstafa veiði eftir 

því sem hagkvæmt virðist hverju sinni. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir á 
aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að formaður gengur 

út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir þrjú ár, og helst svo sama 

röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endurkosningu, nema 
sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og 

tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar 

endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 
5. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér til 

aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, og semur við þá um 
þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 
störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi félags- 
stjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða kjörum 
leyfið er veitt. 

6. Aðalfund skal halda fyrir apríllok ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum 

félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá skal hún 

leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. 

7. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í gerðabók, 
sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá og 

fundargerðir. Bréfum skal halda til haga. 
8. Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. Félagsmenn 

greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 um lax- og 
silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt 52. gr. laga nr. 76 25. júní 1970 um lax- og 
silungsveiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneyvtið, 23. janúar 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Jón Höskuldsson.
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SAMÞYKKT 
fyrir Veiðifélag Ljárskógavatna, Dalasýslu. 

. Félagið heitir Veiðifélag Ljárskógavatna. Heimili þess og varnarþing er Þrándargil, 

Laxárdalshreppi. 

. Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Neðstavatni, Miðvatni, Fremstavatni og 

Krossaxlarvatni og Þverá, sem tengir öll vötnin saman og um ána að ófiskgengum fossi 

neðan Neðstavatns. Auk þess nær félagssvæðið til fiskgengra lækja og tjarna sem 

afrennsli eiga í Krossaxlarvatn, en þær eru Ljárskógar, Sámsstaðir 1, Sámsstaðir 11, 
Sámsstaðir 111, Gillastaðir 1, Gillastaðir Il og Hróðnýjarstaðir. 

. Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og ráðstafa veiði eftir 

því sem aðalfundur ákveður. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

. Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir á 
aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að formaður gengur 

út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir þrjú ár, og helst svo sama 

röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endurkosningu, nema 

sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og 

tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar 

endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 
. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér til 

aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, og semur við þá um 

þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 

störfum félagsins og fjárreiðum. 
Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi félags- 
stjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða kjörum 

leyfið er veitt. 

Aðalfund skal halda í mars/apríl-mánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum 
félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá skal hún 

leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikninga í gerðabók, sem 

henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá, fundargerðir og 

brét. 

Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. Félagsmenn 

greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

. Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 um lax- og 

silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt 52. gr. laga nr. 76 25. júní 1970 um lax- og 

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

Landbúnaðarráðuneytið, 23. janúar 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Jón Höskuldsson.
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SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélagið Ljá, Dalasýslu. 

1. Félagið heitir Veiðifélagið Ljá. Heimili þess og varnarþing er Þrándargil, Laxárdals- 

hreppi. 
2. Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að vatnasvæði Ljár en það tekur til árinnar 

sjálfrar og lækja sem í hana falla og Ljárvatns, Lambhagavatns, Selvatns og Seltjarnar, en 

silungsveiði í nefndum vötnum er undanskilin, en þær eru Ljárskógar, Hróðnýjarstaðir, 
Gillastaðir 1, Gillastaðir II, Lambastaðir, Goddastaðir, Spágilsstaðir, Víghólastaðir, 

Hjarðarholt og Sámsstaðir I, 11, og 1. 

3. Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og ráðstafa veiði eftir 
því sem aðalfundur ákveður. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir á 

aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að formaður gengur 

út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir þrjú ár, og helst svo sama 

röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endurkosningu, nema 
sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og 

tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar 
endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 

5. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér til 

aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, og semur við þá um 

þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 

störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi félags- 
stjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða kjörum 
leyfið er veitt. 

6. Aðalfund skal halda í mars/apríl-mánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum 

félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá skal hún 

leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. 
7. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikninga í gerðabók, sem 

henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, aðrskrá, fundargerðir og 
bréf. 

8. Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. Félagsmenn 

greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 um lax- og 

silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt 52. gr. laga nr. 76 25. júní 1970 um lax- og 

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

Landbúnaðarráðuneytið, 23. janúar 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Jón Höskuldsson.



Nr. 36 56 7. febrúar 1989 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir, 

nr. 477 27. október 1988. 

1. gr. 

Á eftir 1. mgr. 6. gr. komi ný málsgrein, svohljóðandi: 

Heimilt er að efna til sérstakra aukagetrauna vegna einstakra kappleikja. Sömu reglur 

gilda um þessar aukagetraunir og hina vikulegu getraunaleiki, þó þannig að þátttaka er 

bundin þeirri getraun (leikviku) einni. Þá gilda sérreglur um ráðstöfun vinninga, sbr. 5. mgr. 

20. gr. 

2.gr. 

Á eftir 4. mgr. 20. gr. komi ný málsgrein, svohljóðandi: 

Þegar efnt er til aukagetrauna samkvæmt 2. mgr. 6. gr. skal 40% af heildarsölu 

aukagetraunarinnar varið til vinninga. Heildarupphæð vinninga skiptist í 2 hluta. Skiptast 

70% upphæðarinnar jafnt milli þeirra sem hafa flestar réttar ágiskanir og 30% jafnt milli 

þeirra sem hafa næstflestar réttar ágiskanir. 

3. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum um getraunir, nr. 59 29. maí 1972, með 

síðari breytingum, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 7. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Jón Thors. 

Nr. 37 21. Janúar 1989 

REGLUGERÐ 

um greiðslur samkvæmt 38. gr. laga um staðgreiðslu 

opinberra gjalda. 

1. gr. 

Þeir menn, sem njóta annarra tekna en launatekna og vilja komast hjá greiðslu verðbóta á 

tekjuskatt og útsvar af þessum tekjum, sbr. 121. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt, með 

síðari breytingum, skulu greiða fjárhæð sem ætla má að nægi til lúkningar væntanlegri 

álagningu tekjuskatts og útsvars á þessar tekjur. Greiðsla þessi skal innt af hendi eigi síðar en 

31. janúar næstan á eftir staðgreiðsluári. Greiðslan skal bætast við staðgreiðslu þá sem 

maðurinn innti af hendi eða innt hefur verið af hendi fyrir hann, á staðgreiðsluári og færast á 

staðgreiðsluskrá áður en greiðslustaða hans er ákvörðuð skv. 34. gr. laga nr. 45/1987, um 
staðgreiðslu opinberra gjalda með síðari breytingum. 

2. gr. 

Með greiðslu samkvæmt 1. gr. skal fylgja sérstök skilagrein þar sem fram kemur m.a. 

nafn og kennitala þess aðila sem greitt er fyrir ásamt upplýsingum um hvers vegna greiðslan er 

innt af hendi. Skilagreinar er unnt að fá hjá skattstjórum og innheimtumönnum staðgreiðslu.
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3. gr. 
Maður skal skila greiðslu skv. reglugerð þessari, ásamt skilagrein í því umdæmi þar sem 

hann á lögheimili. Skil skal gera til gjaldheimtna þar sem þær eru starfandi en annars staðar til 
sýslumanns eða bæjarfógeta. 

Eftirtaldir aðilar eru innheimtumenn staðgreiðslu og taka við staðgreiðslufé og skila- 

greinum: 

A. Gjaldheimtur: 

Gjaldheimtan í Reykjavík 
Gjaldheimtan í Mosfellsbæ 

Gjaldheimtan á Seltjarnarnesi 
Gjaldheimtan, Garðabæ 

Gjaldheimta Bessastaðahrepps 
Gjaldheimtan í Hafnarfirði 

Gjaldheimta Suðurnesja, Njarðvík 

Gjaldheimtan í Bolungarvík 

Gjaldheimta Vestfjarða 

Gjaldheimta Vestmannaeyja 

B. Sýslumenn, bæjarfógetar: 

Bæjarfógetinn á Akranesi 

Sýslumaður Mýra- og Borgarfjarðarsýslu 
Sýslumaður Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, bæjarfógetinn í Ólafsvík 

Sýslumaður Dalasýslu 

Sýslumaður Barðastrandarsýslu 

Sýslumaður Ísafjarðarsýslu, bæjarfógetinn á Ísafirði 

Bæjarfógetinn í Bolungarvík 

Sýslumaður Strandasýslu 
Sýslumaður Húnavatnssýslu 
Sýslumaður Skagafjarðarsýslu, bæjarfógetinn á Sauðárkróki 
Bæjarfógetinn á Siglufirði 
Bæjarfógetinn í Ólafsfirði 
Sýslumaður Eyjafjarðarsýslu, bæjarfógetinn á Akureyri og Dalvík 

Sýslumaður Þingeyjarsýslu, bæjarfógetinn á Húsavík 

Sýslumaður Norður-Múlasýslu, bæjarfógetinn á Seyðisfirði 

Bæjarfógetinn í Neskaupstað 

Sýslumaður Suður-Múlasýslu, bæjarfógetinn á Eskifirði 

Sýslumaður Austur-Skaftafellssýslu 

Sýslumaður Vestur-Skaftafellssýslu 

Bæjarfógetinn í Vestmannaeyjum 

Sýslumaður Rangárvallasýslu 

Sýslumaður Kjósarsýslu vegna Kjalarneshrepps og Kjósarhrepps 

Bæjarfógetinn í Kópavogi 

4. gr. 

Greiðsla ásamt skilagrein þarf að hafa borist innheimtumanni sem um getur í 2. mgr. 3. 

gr. eigi síðar en 31. janúar næstan á eftir staðgreiðsluári. Dagsetning á greiðslukvittun 

innheimtumanns staðgreiðslu er sönnun fyrir því að skil hafi verið gerð á réttum tíma. 

Greiðslur sem berast eftir 31. janúar munu ekki verða teknar sem greiðsla samkvæmt 38. 
gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, og verða því ekki færðar á staðgreiðsluskrá áður en 
greiðslustaða er ákvörðuð samkvæmt 34. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda með síðari 

breytingum.
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5. gr. 
Mismunur, sem í ljós kemur á álögðum tekjuskatti manna og staðgreiðslu samkvæmt 

lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. 34. gr. þeirra laga, er stafar af of hárri 

staðgreiðslu, skal taka hlutfallslegri breytingu sem nemur mismun á lánskjaravísitölu sem í 

gildi er 1. júlí á tekjuári og lánskjaravísitölu sem er í gildi 1. júlí á álagningarári. Komi í ljós að 
ofgreiðsla hefur myndast vegna innborgunar samkvæmt þessari reglugerð skal þó miða 
upphafsdag verðbótaútreiknings við 1. janúar næstan á eftir staðgreiðsluári. 

6. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 41. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu 

opinberra gjalda, með síðari breytingum og heimild í 119. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt 
og eignarskatt, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 27. janúar 1989. 

F.h.r. 
Lárus Ögmundsson. Snorri Olsen. 

Nr. 38 25. janúar 1989 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli fyrir 

freðfisk á framleiðslutímabilunum frá 1. júní til 31. desember 1988 

og frá 1. janúar til 31. maí 1989. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verð- 
grundvöll fyrir freðfisk á framleiðslutímabilunum frá 1. júní til 31. desember 1988 og frá 1. 
janúar til31. maí 1989. 

Þorskur: SDR cent pr. lb. 

4x1I2m/rS-802. ........ 000 102,1 

4xI2m/r8-1202. ......00 00 103,5 
4x12m/r12-1602............. 0. 106,3 

4 x I2m/rl-3lbs.......... 00 116,1 
1x3S5m/rlausfrystur ............ 0. 111,9 
4x12/4r18-1202. ......%. 0 118,1 
4 xX12/14r112-1602.......... 0000. 122,9 

4 X 12/14r/11-3lbs. .......0 00 129,2 
1x45formflök ........... 0. 129,9 

10xX5 2000 167,7 
5x80g6xX8hnakkastykki ..........02%0 000 190,1 
SX 100g86xX10 .......%.0 000 175,3 
4X10 22... 175,3 
AX12 ...00000 190,1 
4xX15083x20 .....2.0%000 0 175,3 
Blokkregluleg ............2.. 0. 103,8 
Blokk með þunnildum ...........0.20 00 89,5 

Blokkóregluleg ............0 000 103,8 

Þunnildablokk Evrópa .........0000 000 89,5 

Marningsblokk.........2.2 0 49,8, 
10 S(SÍS).......... 167,9 
AX13 20.00.0000 138,5 
1 x SOlausfryst Evrópa. ........02. 000 111,9 
1X2SlausfrystU.S.A......... 0 171,6 
Sx12vafningur ............0. 00 141,6 

Endurprentað blað 
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Þorskur: Us $ pr. lest fob. 
Marningsblokk(Þ) .......... 00 39,6 

1 X 30/52,5Sporðstykki „2... 175,2 
1xXlSkg.lausfryst ........00.0 0 61,4 
IX 10dinnereut..........0 002 190,1 

1 x 10lausfrystirsporðar .........00 00. 166,8 

Ýsa: 
4 x 12/14m/r4-802. „0... 119,6 
4 x 12/14m/r8-1202.........%0. 0... 121,6 
4 x 12/14m/r12-1602..........0 0. 123,6 
4 x 12/14 m/r1-3lbs. 2... 127,3 
1X3Slausfryst........2 00 132,8 

1x4Sformflök .......... 0 112,2 

AX TMAR... 139,0 
10x5 20.00.0000 193,8 
3xX18,4xX13,4x12 ....02%02 0000 182,6 
Blokk regluleg ............0 0. 136,7 

Blokkóregluleg ...........02 0. 136,7 
Þunnildablokk Evrópa ..........22.0 000 106,3 

Marningsblokk........0..02. 00 498 

Marningsblokk(Þ) 22.02.0220. 40,5 

1 X SOlausfryst Evrópa .........0. 00 114,8 

Steinbítur: 
SXTE......000 00 87,2 
10XS 2200 193,2 
Blokkregluleg ..........0.. 00 107,9 

Marningur .......%.2 00. . 18,7 
4XÓkKGR/LM/B ......... 000 123,6 
1x15kg,lausfryst .........20 000 103,0 

Karfi: 

SXTM.....0 000 94.2 
10XS Mr 2... 120,3 
1OxSP...0.. 136,5 
10xSSeaStar ........... 0 97,8 

SX8SMRBL .......%00 00 116,2 
1x35m/r<150gr..........2% 000 91,3 
1 x 20lausfryst.........02 0 883 

4xókgRLlagpakkað ..........0..0 00. 92,7 
Formflök ..........0 000 107,9 
EXI... 132,8 
Blokk4x 16,5 m/b ......... 00 92,2 
Blokkregluleg ............. 0. 103,8 

Marningur .........0 0... 16,6 

4 X 1OMR(SÍS) ......%.000 0 118,5 
2/3 x 7 kg200-300gJapan.......%.%0 00 71,6 

2/3 x Tkg300-500gJapan ......... 0000 82,7 
2/3 X Tkg500-700gJapan......%.2. 000 97,5 
2/3< Tkg>70OUgJapan .......%. 000 106,9 

Ufsi: 

SXTP.....00 000 80,0 

10XS 2000 95.6 
4 xX12084xX13 .....00.0 0 76.8 
2XlSkKg. þe FANN 69,9 
AX Ið 0. 30,7 

Blokkregluleg ........... 0 726 
Blokk m.bein/þunn ......%.02 00 55,9 

Marningsblokk.........2 00 22.8 
4x16,5 IGLO .......02. 00. 66,9 
Blokk Evrópa .........00. 200 74.6
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Langa: SDR cent. pr. lb. 

SXTE..... 94,1 
10x5 .0.00. 141,5 
Blokkregluleg .........0.00 00 71,4 
Marningsblokk..........2. 0 20,8 

Keila: 

SXTEl...... 0 94,2 
Blokk regluleg ..........0.0 0 37,4 

Grálúða: 
Heilfr. hausuð yfir3kg ............ 0000 62,6 
Heilfr. hausuð yfir2kg ........0... 00 62,6 
Heilfr. hausuð yfirl-2kg .......... 00 62,6 
4X 12lagpökkuð .........0 0. 114,6 
4x10,6X 100g4X14/12......%0.0 000 114,1 
dXÓkg. 002... 113,3 
BlOkkU.S.SR. 2... 100,1 
BlokkU.S.A. 2... 103,8 
1X3S 2000. 117,7 
1x26>3kgJapan ..........02 00 90,3 
1X262-3kgJapan .........%.0 0 60,2 

1x261-2kgJapan .........02 00 60,2 
1x25lausfryst........0.0 00 120,4 
10X2KgR/LB/L 0... 123,6 
Blokk Evrópa .......... 00 103,8 

Lýsa: 

Blokk regluleg ...........00. 00 83.0 

Heilfrystur fiskur: 

3x9kg Sovét .......%.0 00 45,6 

Lúða: 

4x16,Sblokk ......0.. 00 133,0 
10X5 Icelandic ............. 0. 225,2 

1x1kg.20—-40lbs.lausfrysttrim .......... 0 138,6 

Skarkoli: 

4 X 16,SÞlOkKCW RL BL....... 00. 147,0 

Flounder: 

1x 10lbs.2,5-3.502. ......... 0. 184,5 
1 X 10lbs.3,5-4,502........ 00 214,1 
1x 10lbs.4,5-5,502. ...0...00 0 225,2 
1xX 10lbs.5.5-6.502. ........00 0 225,2 
1xX 10lbs.6,5-7,502. ......2000 0 225,2 
1x 10lbs.7,5-8,502. ........00 00 225,2 

Verðbil verður ekkert. 
Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 65% af verðbreytingu frá grundvallarverði. Verðið 

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

Sjávarútvegsráðuneytið, 25. janúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Kristín Magnússon.



24. janúar 1989 61 Nr. 39 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 504/1986, um menntun, réttindi og 

skyldur sjúkraflutningamanna. 

1. gr. 

Ákvæði til bráðabirgða orðist svo: 
Þeir sem voru í starfi við sjúkraflutninga við gildistöku reglugerðarinnar, en uppfylltu 

ekki skilyrði 2. og 3. gr., eiga að fengnum meðmælum landlæknis, rétt á tímabundnu 

starfsleyfi út árið 1991. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 2. gr. laga nr. 24/1985, um starfsheiti og 

starfsréttindi heilbrigðisstétta, sbr. og 34. gr. laga nr. 59/1983, um heilbrigðisþjónustu, öðlast 
gildi við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 24. janúar 1989. 

  

Guðmundur Bjarnason. 

Ingimar Sigurðsson. 

26. janúar 1989 Nr. 40 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja nr. 31 

2. febrúar 1982 með síðari breytingum. 

2. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Vatnsskattur skv. 1. gr. skal hlíta eftirfarandi ákvæðum: 

a. Taxti VI — heimili. Fastagjald kr. 2 507,00 á ári. 

b. Taxti V2 — allt annað húsnæði. Fastagjald 0,15% af fasteignamati, þó verði lágmarksgjald 
kr. 4.87 á m' húss og hámarksgjald kr. 9.76 á m' húss. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur samþykkt, staðfestist 

hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. janúar 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Þórhildur Líndal.



Nr. 41 62 18. janúar 1989 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 629 31. desember 1987, um innheimtu og 

ráðstöfun á fóðurgjaldi tilloðdýraræktar. 

1. gr. 

Síðari málsliður 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Af sérstöku fóðurgjaldi samkvæmt 3. tl. skal innheimta 2,60 kr. af hverju kg. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á 

búvörum nr. 46/1985, með síðari breytingum, og öðlast gildi 1. febrúar 1989. 

Landbúnaðarráðuneytið, 18. janúar 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Guðmundur Sigþórsson. 

Nr. 42 27. janúar 1989 

AUGLÝSING 

um umferð í Hvolsvallarkauptúni, Rangárvallasýslu. 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar og samkv. heimild í umferðarlögum um 50/1987, 

eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð á Hvolsvelli: 

Umferð um Hlíðarveg hafi forgang gagnvart Ormsvelli (biðskylda). 

Umferð um Vallarbraut hafi forgang gagnvart Túngötu (biðskylda). 

Umferð um Stóragerði hafi forgang gagnvart Litlagerði (biðskylda). 

Stöðvunarskyldu verði breytt í biðskyldu á Nýbýlavegi gegn Hlíðarvegi. 

Hindranir verði settar upp vegna hjólreiða við gangstíga sunnan Stóragerðis milli húsa 

nr. 17 og 19 og sunnan Hvolsvegar milli húsa nr. 18 og 20. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

a
 

Lögreglustjórinn í Rangárvallasýslu, 27. janúar 1989. 

Friðjón Guðröðarson.



30. janúar 1989 63 Nr. 43 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrund velli 

fyrir fullstaðinn, tandurverkaðan og millistaðinn þorsk svo og þorsk- 

flök og ufsaflök á tímabilinu 1. janúar til 31. maí 1989, eða 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 verð- 

grundvöll fyrir fullstaðinn, tandurverkaðan og millistaðinn þorsk svo og þorskflök og ufsaflök 
á tímabilinu 1. janúar til 31. maí 1989, eða þar til annað verður ákveðið: 

Fullstaðinn þorskur: US $ pr. lest fob. 
Stórfiskur ............ 000 10/30 I 4 501,00 

Stórfiskur ............... 0 II 4 220,00 

Stórfiskur ............... III 3 742,00 

Stórfiskur ............ 0. IV 3321,00 

Millifiskur .............. 0. 30/40 1 4 229,00 

Millifiskur ............. 00. Il 3 742,00 

Millifiskur .............. 0. III 3 192,00 

Millifiskur ............. 0. IV 2 715,00 

Smáfiskur .......... 0. 40/60 Í 3 742.00 

Smáfiskur ........... 0. II 3 284,00 

Smáfiskur ........... 0. III 2 897,00 

Smáfiskur .............. IV 2 460,00 

Smáfiskur ........... 0. 60/80 1 3 426,00 

Smáfiskur .............. 0 I 3111,00 

Smáfiskur ........... 00... III 2 794.00 

Smáfiskur ........... 00 IV 2 267,00 

Smáfiskur ........... 0. 80/100 1 2 958,00 

Smáfiskur ............ 0 IT 2 624,00 

Smáfiskur ............ 0 001 2 357,00 

Smáfiskur ........... 0 IV 1 909,00 

Millistaðinn þorskur: 

Stórfiskur ............ 10/30 1 5 098.00 

Stórfiskur .............. 0. I 4 555,00 

Stórfiskur ............. 0. ITI 4 257,00 

Millifiskur ............. 0. 30/40 I 4 247,00 

Millifiskur ............... IT 3 825,00 

Millifiskur ............. III 3 604,00 

Smáfiskur ............ 40/60 Í 3 688,00 

Smáfiskur ............0 II 3 351,00 

Smáfiskur ............ NI 3 107,00 

Smáfiskur ........... 0 60/80 Í 3 369,00 

Smáfiskur ............ 0 Il 3 115,00 

Smáfiskur .......... 0. TTT 2 804,00 

Smáfiskur ........... 80/100 I 3 064,00 

Smáfiskur ............. II 2 851,00 

Smáfiskur ............ II 2 649,00
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Tandurverkaður þorskur: US $ pr. lest cif. 

Stórfiskur ..........02 00 10/30 1 4 132,00 
Stórfiskur ............ 0. ll 3 879,00 
Stórfiskur ............ 0 Ill 3433,00 
Millifiskur ........... 0 30/40 1 3 879,00 
Millifiskur ............ 1 3433,00 
Millifiskur ............ 0 ll 2 927,00 
Smáfiskur „2... 40/60 Í 3 433,00 
Smáfiskur ............. 00 II 3 010,00 

Smáfiskur „0... Il 2 656,00 

Smáfiskur ............ 0 60/80 1 3 142,00 
Smáfiskur ........... 20 nH 2 852,00 
Smáfiskur ............0 0 INT 2 561,00 
Smáfiskur ......... 0... 80/100 1 2711,00 
Smáfiskur ............ 0 II 2 405,00 
Smáfiskur ............ HI 2 159,00 

Söltuð þorskflök: 

Flokkur A 7O0/Up 2... 7 443,00 

Flokkur A 400/700 ...0..0. 6 678,00 

Flokkur A 200/400 ....... 4 525,00 

Flokkur A 100/200 .......0 4 064,00 

Flokkur B 7O0/Up ....... 0 5 971,00 

Flokkur B 400/700 ......00. 5 275,00 

Flokkur B 200/400 22... 4 230,00 

DEM pr. lest cif. 

Söltuð ufsaflök: ABFF CFF 

2000/Up 2... 5 300,00 3 940,00 

1650/Up 2... 5 050,00 3 750,00 

1250/1650 .........0 4 820,00 3 580,00 

1000/1250 ......0. 4 720,00 3 500,00 

800/1000 22... 4 020,00 2 980,00 

600/800 2... 2 980,00 2 200,00 

DEM pr. lest cif. 

Söltuð, ufsaflök ný snyrting: AB C 

1700/Upp 2... 5 950,00 4 430,00 

1400/1700 2... 5 660,00 4 210,00 

1000/1800 2... 5 400,00 4 020,00 

850/1000 2000. 5 300,00 3 940,00 

TOO/8S0 2000 4 510,00 3 350.00 

Ofangreint grundvallarverð miðast við gengið SDR 0,7386 pr. USD. 

Verðbil verður 3% og miðast við verðhækkun sem verðlækkun. 

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. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 30 janúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Kristín Magnússon.



8. febrúar 1989 65 Nr. 44 

REGLUR 
um almenna skoðun ökutækja. 

1. gr. 

Ökutæki skráð hér á landi skal færa til almennrar skoðunar hjá Bifreiðaskoðun Íslands 

hf. samkvæmt því sem segir í reglum þessum, þannig að ganga megi úr skugga um hvort þau 

séu í lögmæltu ástandi. 

2. gr. 

Eftirtalin ökutæki skal skoða árlega almennri skoðun frá og með næsta ári eftir 

skráningu: 
Bifreiðir til annarra nota en fólksflutninga. 
Hópbifreiðir. 
Leigubifreiðir til mannflutninga. 
Bifreiðir sem ætlaðar eru til leigu í atvinnuskyni án ökumanns. 

Kennslubifreiðir. 

Ökutæki til neyðaraksturs. 
Eftirvagna sem eru 5000 kg að leyfðri heildarþyngd eða meira. 

Létt bifhjól. 5
0
 
„
0
2
0
5
 

3. gr. 

Bifreiðir, bifhjól og skráða eftirvagna, sem eigi eru talin í 2. gr., skal skoða árlega 

almennri skoðun frá og með þriðja ári eftir að ökutækið var skráð fyrsta sinni. 

4. gr. 

Bifreiðaskoðun Íslands hf. ákveður hvar ökutæki skulu færð til almennrar skoðunar skv. 

reglum þessum. Bifreiðaskoðun Íslands hf. er heimilt að kveðja ökutæki til skoðunar á 

ákveðnum stað og á ákveðnum tíma. 

Eigandi/umráðamaður ökutækis ber ábyrgð á að ökutæki verði fært til skoðunar. 

5. gr. 

Ökutæki skal færa til almennrar skoðunar í þeim mánuði sem síðasta tala í skráningar- 

merki þess vísar til. Þannig skal ökutæki með skráningarmerki sem endar á Í fært til skoðunar í 

janúar og Ökutæki með skráningarmerki sem endar á Q í október. Heimilt er þó að færa 

ökutæki til skoðunar fyrr á almanaksárinu. 

Hafi eiganda/umráðamanni ökutækis eigi gefist kostur á að færa ökutækið til almennrar 

skoðunar í skoðunarmánuði þess skal það í síðasta lagi fært til skoðunar fyrir lok fjórða 

mánaðar þaðan í frá. Þó skulu öll ökutæki hafa verið færð til skoðunar fyrir árslok. 

Nú hafa skráningarmerki ökutækis verið í vörslu Bifreiðaskoðunar Íslands hf. og skal þá 

færa ökutækið til almennrar skoðunar áður en skráningarmerki eru afhent að nýju. Þetta á þó 

ekki við um ökutæki sem ekki ber að færa til almennrar skoðunar á almanaksárinu eða ef 

ökutækið hefur þegar verið fært til almennrar skoðunar á árinu eða ef færa á það til almennrar 

skoðunar síðar á árinu og það hafði fengið almenna skoðun á næsta almanaksári á undan 

samkvæmt reglum þar um. Ökutæki sem lögregla hefur tekið skráningarmerki af vegna 

vanbúnaðar skal þó jafnan færa til skoðunar áður en skráningarmerki eru afhent að nýju. 

6. gr. 

Nú hefur ökutæki fengið almenna skoðun án athugasemda, eða gerðar hafa verið 

athugasemdir við atriði sem ekki hafa veruleg áhrif á akstursöryggi ökutækisins og eigandi/ 

B6
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umráðamaður þess ábyrgist að bæta þegar úr þeim, og skal þá ökutækið fá nýjan skoðunar- 
miða. Skoðunarmiða skal komið fyrir á þar til gerðum reit skráningarmerkis ef ökutækið ber 
þannig skráningarmerki en annars í vinstra og neðra horni framrúðu. 

Á skoðunarmiða skulu vera tölur sem segja til um það ár og þann mánuð sem ökutækið 
skal í síðasta lagi fært til almennrar skoðunar á ný. 

7. gr. 

Nú gerir skoðunarmaður athugasemdir við ás:zkomulag ökutækis þannig að færa þarf 

það til skoðunar á ný og skal ökutækið þá fært til endurskoðunar innan 30 daga. Skoðunar- 
maður skal þá líma grænan miða yfir skoðunarmiða á aftara skráningarmerki, eða í stað 

skoðunarmiða í framrúðu, er tilgreini þann mánuð sem ökutækið skal í síðasta lagi fært til 

endurskoðunar. 

Nú kemur í ljós við skoðun ökutækis að búnaði þess er verulega áfátt þannig að 

umferðaröryggi stafar hætta af og skal þá skoðunarmaður banna notkun þess. Skal skoðunar- 
maður gefa það til kynna með því að líma rauðan miða yfir skoðunarmiða á aftara 

skráningarmerki, eða í stað skoðunarmiða í framrúðu, er kveði á um bann við notkun 
ökutækisins þar til því hefur verið komið í lögmælt ástand og það fært til endurskoðunar. 

8. gr. 
Endurskoðun má framkvæma á verkstæði ef Bifreiðaskoðun Íslands hf. hefur veitt 

verkstæðinu heimild til að annast slíka skoðun. 

9. gr. 

Auk skoðunarmiða á skráningarmerki eða í framrúðu skal skoðunarmaður færa niður- 

stöðu skoðunar í skráningarskírteini. Hann skal og láta eiganda/umráðamanni í té skýrslu um 
skoðunina. 

10. gr. 
Eigandi/umráðamaður ökutækis skal ábyrgjast að skoðunarmiði sé til staðar á skráning- 

armerki, eftir atvikum í framrúðu, ökutækisins og að miðinn sé ávallt greinilegur og læsilegur. 
Óheimilt er öðrum en starfsmönnum Bifreiðaskoðunar Íslands hf. eða skoðunarmönnum á 

viðurkenndu verkstæði að fjarlægja skoðunarmiða af skráningarmerki eða úr framrúðu 

ökutækis. 

11. gr. 

Þegar ný gerð skráningarmerkja er sett á ökutæki í stað skráningarmerkja af eldri gerð 
ræðst það af síðustu tölu nýja skráningarmerkisins í hvaða mánuði það skuli fært til almennrar 

skoðunar, þó þannig að frestur til skoðunar skv. 2. mgr. 5. gr. skerðist ekki miðað við 

afhendingu nýju merkjanna. 

12. gr. 

Reglur þessar sem settar eru samkvæmt 67. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, öðlast 
þegar gildi. 

Jafnframt falla úr gildi reglur um almenna skoðun ökutækja, nr. 270 31. maí 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 8. febrúar 1989. 

Halldór Ásgrímsson.   
Ólafur W. Stefánsson.



11. janúar 1989 67 Nr. 45 

REGLUGERÐ 

um starfrækslu jarðstöðva fyrir móttöku sjónvarpsefnis 

um fjarskiptatungl. 

1. gr. 

Reglugerð þessi gildir um starfrækslu jarðstöðva til móttöku sjónvarpsefnis, sem flutt er 
um fjarskiptatungl. Jarðstöð merkir hér hvers konar búnað, sem notaður er til að koma á 
fjarskiptasambandi um fjarskiptatungl. 

Reglugerð þessi tekur þó ekki til sendinga frá sjónvarpsgervitunglum sem gagngert eru 

ætlaðar til að dreifa dagskrá beint til notenda. 

2. gr. 
Ráðherra gefur út leyfi til einstaklinga til að starfrækja jarðstöðvar til móttöku 

sjónvarpsefnis fyrir eigin not. 
Ráðherra gefur einnig út starfræksluleyfi til aðila, sem dreifa mótteknu sjónvarpsefni 

innanhúss, þó ekki í atvinnuskyni. 
Leyfi verður einungis veitt að fengnu samþykki eigenda fjarskiptatunglsins og viðurkenn- 

ingu á því að móttökubúnaðurinn sé í samræmi við setta staðla. 

Umsækjandi ber ábyrgð á að heimildar rétthafa hinnar tilteknu sjónvarpsrásar hafi verið 
aflað. 

Leyfi samkvæmt þessari grein gilda í 10 ár. 

Áður en afstaða er tekin til umsókna um leyfi samkvæmt 1. og 2. mgr. skal leita umsagnar 

Póst- og símamálastofnunar um erindin. 

3. gr. 
Seljendur móttökubúnaðar skulu fullvissa sig um að kaupendur og notendur búnaðarins 

hafi aflað tilskilinna leyfa samkvæmt 2. gr., áður en hann er afhentur. 

4. gr. 

Umsóknir um leyfi skulu sendar samgönguráðuneytinu ásamt nákvæmari lýsingu á þeim 

búnaði sem verður notaður. 

5. gr. 

Í þeim tilvikum, sem sjónvarpsefni frá fjarskiptatunglum er dreift áfram til almennings 

um útvarpsdreifikerfi, hvort sem það kann að vera gert á vegum opinberra stofnana eða 

einkaaðila á sviði sjónvarpsrekstrar, annast Póst- og símamálastofnun móttöku þess og 

sendingu ef um hana er að ræða. 

Þegar um er að ræða tímabundna móttöku efnis getur stofnunin heimilað viðkomandi 

aðila að annast móttökuna sjálfur undir eftirliti. 

6. gr. 

Þeir sem taka á móti sjónvarpsefni frá fjarskiptatunglum eru ábyrgir fyrir greiðslu á 

afnotagjöldum, sem eigendur fjarskiptatunglanna krefjast fyrir aðgang að sendingum þeirra. 

Póst- og símamálastofnun sér um innheimtu gjaldanna. 

7. gr. 

Gjöld fyrir starfræksluleyfi samkvæmt 2. gr. reglugerðar þessarar skulu ákveðin með 

gjaldskrá sem ráðherra setur. 

Gjöldin renna í ríkissjóð.
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8. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt lögum um 

fjarskipti nr. 73/1984. 
9. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 9. gr. laga nr. 73, 28. maí 1984, um fjarskipti, 

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. 7, 8. janúar 1986 sbr. nr. 314/1986. 

Samgönguráðuneytið, 11. janúar 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 46 24. janúar 1989 

SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt Hafnarfjarðar að fasteignum innan sveitarfélagsins. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22 23. júní 1932 og 26. gr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964 

hefur bæjarstjórn Hafnarfjarðar gert eftirfarandi samþykkt: 
„Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir að nota heimild í 26. gr. skipulagslaga nr. 19 1964 

til að áskilja sér forkaupsrétt að öllum lóðum og fasteignum í Hafnarfirði vestan Krýsuvíkur- 
vegar, er lagðar voru undir lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar með lögum nr. 46/1964 og lóðum 
og fasteignum þeim í landi Setbergs og Þórsbergs sem lagðar voru undir lögsagnarumdæmi 

Hafnarfjarðar með lögum nr. 34/1978. 

Nánar til tekið eru eignir þessar m.a.! 

Jörðin Lónakot (þjóðskr. nr. 9999-4000). 

Jörðin Óttarsstaðir, þar með talið gamla býlið Óttarsstaðir I, Óttarsstaðagerði, Glaumbær og aðrar eignir á 

jörðinni. 
(Þjóðskr. nr. 

9998-5000 9999--5000 
9998-5100 9999-5100 
9998-5200 — Glaumbær - 9999--5120 
9998—5300 9999--5130 
9998--5500 9999-5140 
9998-5600 9999-5150 
9998-5700 9999-5160 
9998--5800 — Óttarsstaðagerði) 

Þýskabúð (þjóðskr. nr. 9998—6800). 
Land Skógræktar ríkisins og Landgræðslusjóðs (þjóðskr. nr. 6950-9700 og 6950-9810). 
Landspildur Ísl. álfélagsins hf. (þjóðskr. nr. 6950-9800 og 9998--9800 — Gerði —). 
Sá hluti jarðarinnar Setbergs, sem er í lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar. 

Sá hluti eignarinnar Þórsbergs, sem er í lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar.“ 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu hennar að telja. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. janúar 1989. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
  

Stjórnartíðindi B 7, nr. 31-46. Útgáfudagur 10. febrúar 1989.
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REGLUGERÐ 

um vörugjöld. 

I KAFLI 
Almenn ákvæði. 

Upphafsákvæði. 

1. gr. 

Greiða skal í ríkissjóð vörugjald af innfluttum vörum og vörum sem framleiddar eru eða 
fá einhverja vinnslumeðferð innan lands eins og nánar er kveðið á um í reglugerð þessari. 

Í reglugerð þessari er orðið vörugjald notað jafnt um vörugjald samkvæmt A-lið 3. gr. 

laga nr. 97/1987, með áorðnum breytingum, og sérstakt vörugjald samkvæmt B-lið 3. gr. sömu 
laga, nema annað sé sérstaklega tekið fram. 

Gjaldskyldar vörur og framleiðsla. 

2. gr. 

Gjaldskylda skv. 1. gr. nær til allra vara, nýrra sem notaðra, sem fluttar eru til landsins 

eða eru framleiddar, unnið er að eða er pakkað hér á landi og flokkast undir þau 

tollskrárnúmer sem tilgreind eru í 3. gr. laga nr. 97/1987, um vörugjald. með áorðnum 
breytingum, og talin eru upp í viðaukum | og H við reglugerð þessa. 

Vörur sem seldar eru úr landi eru ekki gjaldskyldar. Þá eru vörur sem um ræðir í 5. gr. 

tollalaga, nr. 55/1987, ekki gjaldskyldar við tollafgreiðslu, enda sé gætt þeirra skilyrða sem að 
öðru leyti gilda um tollfrelsi þessara vara. 

Við flokkun til gjaldskyldu samkvæmt reglugerð þessari skal fylgt flokkunarreglum 

tollalaga nr. 55/1987, með áorðnum breytingum samkvæmt lögum nr. 96/1987 og auglýsingum 

nr. 12/1988 og 96/1988. Ákvæði tollalaga gilda jafnframt um úrskurðarvald í ágreiningsmálum 
um tollflokkun vara. 

3. gr. 

Af vörum sem flokkast í þau tollskrárnúmer sem talin eru upp í viðauka Í við reglugerð 
þessa skal greiða vörugjald sem hér segir: 

a) Af innlendri framleiðslu skal greiða 9% vörugjald. 

b) Við tollafgreiðslu á innfluttum vörum skal greiða 11,25% vörugjald. og hefur þá verið 

tekið tillit til25% heildsöluálagningar, sbr. 6. gr. reglugerðar þessarar. 

4. gr. 

At vörum, sem flokkast í þau tollskrárnúmer sem talin eru upp í viðauka Il við reglugerð 
þessa, skal greiða vörugjald sem hér segir: 

a) Af innlendri framleiðslu skal greiða 25% vörugjald. 

b) Við tollafgreiðslu á innfluttum vörum skal greiða 31,25% vörugjald. og hefur þá verið 

tekið tillit til 25% heildsöluálagningar, sbr. 6. gr. reglugerðar þessarar. #7 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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II. KAFLI 
Um vörugjald af innflutningi. 

Gjaldskyldir aðilar. 

5. gr. 

Öllum þeim sem flytja til landsins gjaldskyldar vörur, hvort sem er til eigin nota eða 

endursölu, ber skylda til við tollafgreiðslu að greiða vörugjald af hinum innfluttu vörum. 

Þeir sem um ræðir í 3. gr. tollalaga, nr. 55/1987, eru þó undanþegnir gjaldskyldu við 
innflutning, enda fullnægi þeir settum skilyrðum um tollfrjálsan innflutning. 

Gjaldstofn vegna innflutnings. 

6. gr. 

Gjaldstofn vörugjalds af innfluttum vörum er tollverð þeirra eins og það er ákveðið skv. 

8-10. gr. tollalaga, að viðbættum tollum eins og þeir eru ákveðnir samkvæmt þeim, auk 25% 

áætlaðrar heildsöluálagningar. 
Önnur gjöld sem innheimt eru við innflutning, svo sem jöfnunargjald og jöfnunarálag, 

svo og söluskattur, teljast því ekki gjaldstofn við útreikning vörugjalds við innflutning. 
Þegar vara er flutt inn til eigin nota eða neyslu myndar vörugjald stofn til söluskatts. 

Niðurfelling eða undanþágur í tolli. 
1. gr. 

Við tollafgreiðslu á vörum sem undanþegnar eru tolli að einhverju eða öllu leyti 
samkvæmt heimild í tollalögum skal ekki veita undanþágu frá greiðslu vörugjalds nema skýrt 
sé kveðið á um niðurfellingu þessara gjalda í reglugerð þessari eða fyrirmælum fjármálaráðu- 

neytisins. 

Nú samræmir fjármálaráðuneytið tolla á vörum sem flokkast ekki undir sama tollskrár- 

númer, hvort sem það er upp talið í viðaukum Í og Il við reglugerð þessa eða ekki, og skal þá 

vörugjald innheimt ef samræmt er við tollskrárnúmer sem ber gjaldið fyrir, en fellt niður ef 
vörugjald hvílir ekki á þeirri vöru sem samræmt er við. 

Um innheimtu og endurgreiðslu vörugjalds af efnivörum til skipasmíði og skipaviðgerða 
skulu gilda eftir því sem við getur átt reglur sem fjármálaráðuneytið hefur sett um tolla. Sama 
gildir um vélar, tæki og varahluti til samkeppnisiðnaðar. 

Endurgreiðslur vegna sölu til framleiðenda. 
8. gr. 

Innflytjendur hráefna, sem falla frá innheimtu vörugjalds af sölu hráefna til handhafa 

skírteina skv. 13. gr., geta mánaðarlega snúið sér til tollstjóra, þar sem þeir eru heimilisfastir, 

með beiðni um endurgreiðslu á vörugjaldi af þeim hráefnum er þeir hafa flutt inn og greitt 

vörugjald af við tollafgreiðslu og síðan selt með þessum hætti, enda hafi þessi sala verið færð á 

sérstaka sölureikninga og henni haldið aðgreindri í bókhaldi. 

III. KAFLI 
Um vörugjald af innlendri framleiðslu. 

Gjaldskyldir aðilar. 

9. gr. 

Skylda til að innheimta vörugjald og sérstakt vörugjald af innlendri framleiðslu og standa 

skil á því í ríkissjóð hvílir á þessum aðilum: 

1. Þeim sem framleiða, vinna að eða pakka vörugjaldsskyldum vörum innan lands. 

2. Þeim sem annast heildsöludreifingu vöru sem framleidd er, unnið er að eða pakkað hér á 
landi, sbr. 2. mgr. 11. gr.
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10. gr. 

Gjaldskyldir aðilar skulu ótilkvaddir og eigi síðar en 15 dögum áður en vörugjaldsskyld 
starfsemi hefst senda tilkynningu um starfsemi sína til skattstjóra þar sem þeir eru heimilisfast- 

ir. Breytingar, sem verða á starfsemi eftir að skráning hefur farið fram, skal tilkynna eigi síðar 
en 15 dögum eftir að breyting átti sér stað. Skattstjóri gefur út staðfestingu til skráningarskylds 
aðila um að skráning hafi átt sér stað. 

Tilkynningar skv. 1. mgr. skal senda á eyðublöðum í því formi sem ríkisskattstjóri 

ákveður. 

Gjaldstofn vörugjalds af innlendri framleiðslu. 

11. gr. 

Vörugjald reiknast á heildsöluverð gjaldskyldra vara, þ.e. það verð sem greitt er eða 

greiða ber við sölu vörunnar til smásala. 
Annist innlendur framleiðandi gjaldskyldrar vöru ekki jafnframt heildsölu hennar, 

heldur selur hana heildsala, skal hann reikna vörugjald af verksmiðjuverði vörunnar. 

Verksmiðjuverð vöru er það verð sem framleiðandi hennar selur hana á, án vörugjalds. 

Vörugjald miðast við heildarandvirði vöru án frádráttar nokkurs kostnaðar eða þjónustu- 

gjalds, án tillits til þess í hverju greiðsla er fólgin og þótt um sé að ræða skipti gegn vöru eða 

þjónustu. Þegar vara er seld með söluskatti reiknast gjaldið á vöruverð án söluskatts, en 

vörugjald myndar hins vegar stofn til söluskatts. 

Óskilyrtur afsláttur, sem veittur er samkvæmt almennum viðskiptavenjum við afhend- 
ingu á hinni seldu vöru, telst ekki með við ákvörðun gjaldstofns. Hins vegar er annar afsláttur 

(t.d. háður skilyrði um magn eða greiðslutíma eða afsláttur af viðskiptum í árslok) ekki 

frádráttarbær frá heildarandvirði við ákvörðun vörugjalds. 

12. gr. 

Nú selur framleiðandi eigin framleiðsluvöru að jafnaði beint til neytanda, unna sam- 

kvæmt séróskum hans og almennt heildsöluverð á viðkomandi vöru liggur ekki fyrir, og skal 

þá miða gjaldstofn við almennt söluverð til neytanda (smásöluverðið) að frádregnum 20% 

vegna áætlaðrar smásöluálagningar. 

Samsvari söluverð frá verksmiðju ekki heildarandvirði framleiðsluvöru eða vöru sem fær 
einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi, t.d. vegna þess að kaupandi eða annar 

framleiðandi leggur til hráefni, efnivörur eða annað verðmæti. sem vörugjald hefur ekki þegar 

verið greitt af, til framleiðslu, vinnslu eða pökkunar á vöru, skal heildarandvirði hennar, að 

teknu tilliti til reglu 1. mgr., teljast gjaldstofn til vörugjalds. 

Um kaup á hráefni án vörugjalds. 

13. gr. 

Skattstjóri skal eftir umsókn gjaldskylds framleiðanda, sem tilkynnt hefur starfsemi sína. 

sbr. 9. gr., og uppfyllir að öðru leyti skilyrði reglugerðar þessarar, þar á meðal um bókhald og 

reikningsútgáfu, gefa út sérstakt skírteini honum til handa er veitir heimild til þess að flytja inn 

eða kaupa innan lands án greiðslu vörugjalds hráefni og efnivörur sem notuð eru við hina 

gjaldskyldu framleiðslu, svo og tiltekna aðvinnslu við hina gjaldskyldu framleiðslu. Tilgreina 

skal í skírteini til hvaða vörutegunda og aðvinnslu heimildin tekur. Skírteini þessi skulu getin 

út til eins árs í senn. 

Noti skírteinishafi vöru, sem hann hefur keypt gegn framvísun skírteinis, á annan hátt en 

til gjaldskyldrar framleiðslu sinnar eða til framleiðslu á útflutningsvöru, skal hann innheimta 

og standa skil á vörugjaldi af heildarandvirði vörunnar við afhendingu hennar til annars aðila 

eða við úttekt til eigin nota, þ. m. t. notkun við gjaldfrjálsa framleiðslu.
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Um hráefniskaup framleiðenda í samkeppnisiðnaði sem ekki stunda vörugjaldsskylda 
framleiðslu fer samkvæmt ákvæðum auglýsingar nr. 69/1988, um niðurfellingu eða endur- 

greiðslu aðflutningsgjalda eða sölugjalds af ýmsum aðföngum til samkeppnisiðnaðar. 

Um bókhald og reikningsútgáfu. 

14. gr. 

Aðilar, sem vörugjaldsskyldir eru samkvæmt þessum kafla, skulu haga bókhaldi sínu 

þannig að skattyfirvöld geti á hverjum tíma gengið úr skugga um réttmæti skýrslna um 

vörugjald. 
Þeir sem framleiða eða selja bæði gjaldskyldar og gjaldfrjálsar vörur skulu halda hinni 

gjaldskyldu sölu greinilega aðgreindri í bókhaldi sínu. 

15. gr. 

Framleiðendur sem framleiða og selja til neytenda bæði gjaldskyldar og gjaldfrjálsar 

vörur skulu færa gjaldskylda sölu á sérstakar sölunótur (reikninga). 
Sama gildir um þá aðila sem um ræðir í 2. og 3. mgr. þessarar greinar. Þá skal færa á sérstakar 

sölunótur annars vegar vörur sem bera 9% vörugjald og hins vegar 25% vörugjald. 
Framleiðendur, sem selja gjaldskylda vöru til heildsala, sbr. 2. mgr. 11. gr., skulu 

tilgreina fjárhæð vörugjalds á sölunótum. 
Innflytjendur og aðrir, sem selja hráefni og aðrar efnivörur tilinnlendra framleiðenda án 

þess að falla frá innheimtu vörugjalds skv. 13. gr., skulu við sölu á vörum, sem vörugjald hefur 

verið greitt af við tollafgreiðslu, láta koma fram á sölunótum hve hátt vörugjald hafi verið 
greitt af vörunni eða tilgreina að vara sé seld með vörugjald. 

Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. skal seljandi hráefnis og annarra efnivara ætíð tilgreina fjárhæð 

vörugjalds á sölunótum sínum ef um er að ræða sölu til framleiðanda sem er tengdur honum 

með þeim hætti að aðilar yrðu taldir nákomnir í skilningi 2. gr. gjaldþrotalaga nr. 6/1978. 

Uppgjör vörugjalds. 

16. gr. 

Við skil á vörugjaldi í ríkissjóð er gjaldanda heimilt að draga frá innheimtu gjaldi af sölu 

það vörugjald sem hann hefur sannanlega greitt við kaup á hráefni og efnivöru til gjaldskyldr- 

ar framleiðslu á viðkomandi uppgjörstímabili. Sama á við um heildsala sem keypt hefur 
vörugjaldsskylda vöru af innlendum framleiðanda til endursölu, sbr. 2. mgr. 11. gr. 

Vörugjaldsskyldir þættir starfseminnar, sala og innkaup, skulu einnig aðgreindir eftir því 
hvort um er að ræða vörur sem bera 9% vörugjald eða 25% vörugjald. 

17. gr. 

Þeir sem vilja njóta frádráttar skv. 16. gr. skulu færa það vörugjald, sem greitt hefur verið 
við kaup á hráefnum til gjaldskyldrar framleiðslu eða á gjaldskyldum vörum til endursölu, í 

sérstakan reikning í bókhaldi. 

Ef um er að ræða sölu hráefnis frá heildsala tilframleiðanda og upphæð vörugjalds er ekki 

sérstaklega tilgreind á sölunótu er heimilt að miða færslu á reikning skv. 1. mgr. við: 
a. 8,257% af upphæð sölunótu án söluskatts ef um er að ræða hráefni sem ber 9% vörugjald, 

sbr. a-lið 3. gr. 
b. 20% af upphæð sölunótu án söluskatts ef um er að ræða hráefni sem ber 25% vörugjald, 

sbr. a-lið 4. gr. 

Ekki er heimilt að nota þessa aðferð ef um er að ræða viðskipti aðila sem um ræðir í 4. mgr. 15. 

gr.
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Niðurstaða reiknings skv. 1. mgr. fyrir hvert uppgjörstímabil færist til frádráttar á 
vörugjaldsskýrslu við skil til ríkissjóðs, og telst því ekki með hráefnis- eða framleiðslukostnaði 

og myndar ekki aðstöðugjaldsstofn. 

Innheimta, uppgjörstímabil, gjalddagar o. fl. 

18. gr. 

Vörugjald afinnlendum framleiðsluvörurm reiknast við sölu eða afhendingu gjaldskyldr- 
ar vöru frá framleiðanda eða heildsala og skiptir ekki máli hvenær eða með hvaða hætti 
greiðsla kaupanda fer fram. 

Hvert uppgjörstímabil vegna gjaldskyldrar innlendrar framleiðslu, aðvinnslu eða pökk- 
unar er tveir mánuðir: Janúar og febrúar; mars og apríl; maí og júní; júlí og ágúst; september 
og október; nóvember og desember. 

19. gr. 

Vörugjaldi af innlendri framleiðslu, ásamt vörugjaldsskýrslu í því formi sem ríkisskatt- 

stjóri ákveður, skal skila eigi síðar en á gjalddaga. Gjalddagi er fimmtándi dagur annars 
mánaðar eftir lok uppgjörstímabils vegna sölu eða afhendingar á því tímabili. Beri gjalddaga 
upp á helgidag eða almennan frídag færist gjalddagi á næsta virkan daga á eftir. 

Sé vörugjald ekki greitt á tilskildum tíma skal aðili sæta álagi til viðbótar gjaldi samkvæmt 
vörugjaldsskýrslu, eða til viðbótar því vörugjaldi sem honum ber að standa skil á. Sama gildir 
ef vörugjaldsskýrslu hefur ekki verið skilað eða verið ábótavant og vörugjald því áætlað, nema 

aðili hafi greitt fyrir gjalddaga vörugjaldsins upphæð er til áætlunar svarar eða gefið fyrir lok 
kærufrests fullnægjandi skýringu á vafaatriðum. Álagskv. 2. mgr. skal vera sem hér segir: 

1. 4% álag af þeirri upphæð, sem vangreidd er, fyrir hvern byrjaðan virkan dag eftir 
gjalddaga, þó ekki hærra en 20%. 

2. Álagtil viðbótar af vangreiddri upphæð fyrir hvern byrjaðan mánuð, reiknað í fyrsta sinn 
fyrsta dag næsta mánuðar eftir gjalddaga, hið sama og dráttarvextir eru á hverjum tíma, 

sbr. 111. kafla vaxtalaga nr. 25/1987. 

IV. KAFLI 
20. gr. 

Að því leyti sem eigi er ákveðið í reglugerð þessari um gjaldskyldu, gjaldfrelsi, álagningu, 

innheimtu, stöðvun tollafgreiðslu, veð, sektir, viðurlög, refsingar og aðra framkvæmd 

varðandi vörugjald af innfluttum gjaldskyldum vörum skulu gilda, eftir því sem við geta átt, 

ákvæði tollalaga, nr. 55/1987, með áorðnum breytingum, svo og reglugerða og annarra 
fyrirmæla settra samkvæmt þeim. 

Að því leyti sem ekki eru ákvæði í reglugerð þessari um álagningu, kærur og úrskurði um 

vörugjaldsákvörðun, innheimtu, tilhögun bókhalds, framtöl, eftirlit, stöðvun atvinnurekstr- 

ar, viðurlög, sektir, refsingar og aðra framkvæmd varðandi vörugjald af innlendri framleiðslu- 

vöru eða vöru sem unnið er að eða er pakkað hér á landi skulu gilda, eftir því sem við geta átt, 

ákvæði laga nr. 10/1960, um söluskatt, með áorðnum breytingum, svo og reglugerða og 

annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim. 

21. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 97/1987, um vörugjald, öðlast 
þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 9. febrúar 1989. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir.
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VIÐAUKI I. 

Portlandsement, álsement, slaggsement, súpersúlfatsement og áþekkt hydrólískt sement, einnig litað eða sem 

sementsgjall. 

2523.1000 Sementsgjall 
2523.2100 Hvítsement, einnig litað gerviefnum 
2523.2900 Annað portlandsement 
2523.3000 Álsement 
2523.9000 Annað hydrólískt sement 

Málning og lökk (þar með talið smeltlakk og lakkmálning) að meginstofni úr syntetískum fjölliðum (polymers) 
eða kemískt umbreyttum náttúrulegum fjölliðum, dreifðum eða uppleystum í vatnssnauðum miðli; lausnir. 

Að meginstofni úr pólyesterum: 

3208.1001 Lökk með dreifu- eða leysilit 
3208.1002 Önnur lökk 
3208.1003 Olíumálning 
3208.1004 Alkýðmálning 
3208.1009 Annað 

Að meginstofni úr akryl- eða vinylfjölliðum: 

3208.2001 Lökk með dreifu- eða leysilit 
3208.2002 Önnur lökk 
3208.2003 Olíumálning 

3208.2009 Annað 

Annað: 

3208.900 1 Lökk með dreifu- eða leysilit 
3208.9002 Önnur lökk 
3208.9003 Olíumálning 
3208.9004 Upplausnir 
3208.9009 Annars 

Málning og lökk (þ.m.t. smeltlakk og lakkmálning) að meginstofni úr syntetískum fjölliðum eða kemískt 
umbreyttum náttúrulegum fjölliðum, dreifðum eða uppleystum í vatnskenndum miðli. 

Að megnistofni úr akrýl- eða vinýlfjölliðum: 

3209.1001 Lituð lökk 

3209.1002 Önnur lökk 
3209.1009 Annað 

Annað: 

3209.9001 Lituð lökk 

3209.9002 Önnur lökk 

3209.9009 Annars 

Önnur málning og lökk (þar með talið smeltlökk, lakkmálning og vatnsmálning (distemper); unnir vatnsdreifu- 

litir notaðir við lokavinnslu á leðri: 

Lökk: 

3210.0011 Blakkfernis 

3210.0012 Önnur lökk dreifu- eða leysilituð 

3210.0019 Önnur lökk 
Annars: 

3210.0021 Bæs 

3210.0029 Annað 

3211.0000 Unnið þurrkefni
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Dreifulitir (þar með talið málmduft og málmflögur) dreifð í vatnssnauðum miðli; fljótandi eða sem deig, notað til 
framleiðslu á málningu (þar með talið smeltlakk);, prentþynnur; leysilitir og önnur litunarefni í þeirri mynd eða 
umbúðum sem ætlað er til smásölu: 

3212.1000 Prentþynnur 

Annað: 

3212.9001 Áldeig 
3212.9009 Annars 

Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða, dægradvalar og þess háttar, í töflum, skálpum, krukkum, 
flöskum, skálum eða í áþekkri mynd eða umbúðum: 

3213.1000 Litir í samstæðum 

3213.9000 Aðrir 

Gluggakítti, ágræðslukvoða, resinment, þéttiefni og annað kítti; spartl; óeldföst efni til yfirborðslagningar á 

byggingar eða innanhúss á veggi, gólf, loft eða þess háttar: 

Kítti, spartl: 

3214.1001 Innsiglislakk 

3214.1009 Annað 

3214.9000 Annað 

Ilmvötn og snyrtivötn: 

3303.0001 Ilmvötn 
3303.0002 Snyrtivötn 

Fegrunar- eða förðunarvörur og framleiðsla til að vernda húðina (þó ekki lyf), þar með taldar sólvarnar- eða 
sólbrúnkuvörur; vörur til hand- eða fótsnyrtingar: 

3304.1000 Varafarði 
3304.2000 Augnfarði 
3304.3000 Hand- eða fótsnyrtivörur 

Annað: 
3304.9100 Duft, einnig steypt 
3304.9900 Annars 

Vörur fyrir hár: 

Hárþvottalögur: 

3305.1001 Í setti ásamt öðrum snyrti- eða hreinlætisvörum 
3305.1009 Annar 
3305.2000 Framleiðsla til að liða eða leggja hár 
3305.3000 Hárlakk 
3305.9000 Aðrar 

Vörur til nota fyrir, við eða eftir rakstur, lyktareyðir fyrir menn, baðvörur, háreyðingarefni og aðrar ilm-, snyrti- 
eða hreinlætisvörur, ót.a.; lyktareyðir fyrir vistarverur, einnig ilmandi eða sótthreinsandi: 

3307.1000 Vörur til nota fyrir, við eða eftir rakstur 
3307.2000 Lyktareyðir og svitalyktareyðir fyrir menn 

3307.3000 Ilmandi baðsölt og aðrar baðvörur
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Vörur til að fylla vistarverur ilmi eða eyða lykt, einnig lyktarefni notuð við trúarlegar athafnir: 
3307.4100 „Agarbatti“ og önnur lyktarefni sem virka við bruna 

3307.4900 Aðrar 
Annað: 

3307.9002 Pappír, vatt, flóki og vefleysur gegndreypt, húðað eða hjúpað með ilm- eða snyrtiefnum 

3307.9009 Annars 

Slöngur, pípur, hosur og tengihlutar til þeirra (t.d. tengi, hné, flansar), úr plasti: 

3917.2100 Úr etylenfjölliðum 
3917.2200 Úr própylenfjölliðum 
3917.2300 Úr vinylklóríðfjölliðum 
3917.2900 Úr öðru plasti 

Aðrar slöngur, pípur og hosur: 

3917.3100 Sveigjanlegar slöngur, pípur og hosur, með lágmarks sprengiþrýstingi við 27,6 MPa 

3917.3200 Aðrar, ekki styrktar eða á annan hátt í sambandi við önnur efni, án tengihluta 

3917.3300 Aðrar, ekki styrktar eða á annan hátt í sambandi við önnur efni, með tengihlutum 

3917.3900 Annars 

3917.4000 Tengihlutar 

Gólfefni úr plasti, einnig sjálflímandi, í rúllum eða sem flísar; veggfóður úr plasti: 

Úr vinylklóríðfjölliðum: 
Úr pólyvinylklóríði og samfjölliðum vinylklóríðs: 

3918.1001 Gólfefni 
3918.1002 Veggfóður 

Úr öðru plasti: 
3918.9001 Gólfefni 
3918.9002 Veggfóður 
3919.9001 Vegg- og loftklæðning úr plasti 

Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur or ræmur, úr plasti, ekki með holrúmi, styrkingu, lagskiptingu, bakgrunn eða 
á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni: 

3920.1002 Úr etylenfjölliðum til bygginga ) 

3920.2001 Til bygginga úr própylenfjölliðum 
3920.3001 Til bygginga úr styrenfjölliðum 
3920.4101 Til bygginga, úr vinylklóriðfjölliðum, stíft 

3920.4202 Til bygginga, sveigjanlegt 
3920.6101 Til bygginga, úr pólykarbónötum 

3920.6201 Til bygginga, úr pólvetylenterefþalati 

3920.6301 Til bygginga, úr ómettuðum pólyesterum 

3920.6901 Til bygginga. úr öðrum pólyesterum 

3920.7101 Til bygginga, úr endurunnum sellulósa eða kemískum afleiðum hans 
3920.7301 Til bygginga, úr sellulósaacetate 

3920.7901 Til bygginga, úr öðrum afleiðum sellulósa 

3920.9101 Til bygginga, úr pólyvinylbútyrali 

3920.9201 Til bygginga, úr pólyamíðum 

3920.9301 Til bygginga, úr aminórisínum 

3920.9401 Til bygginga, úr fenólrisíni 
3920.9402 Til bygginga, úr öðru plasti 

Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur. úr plasti: 

Úr holplasti: 

3921.1201 Til bygginga 

3921.1202 Einangrunarplötur 
3921.1902 Klæðningarefni og einangrun til bygginga 

3921.9003 Til bygginga
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Baðker, sturtubaðker, handlaugar, skolskálar, salernisskálar, -setur og -lok, vatnsgeymar til að skola niður og 

áþekk hreinlætistæki, úr plasti: 

3922.1000 Baðker, sturtubaðker og handlaugar 

3922.2000 Salerni og salernislok 
3922.9001 Plasthylki fyrir handþurrkupappír í rúllum, salernispappír og sápulög 

3922.9009 Annars 

Smíðavörur til bygginga, úr plasti: 

3925.2000 Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr 

3925.3000 Hlerar, gluggahlerar (þar með talin rimlagluggatjöld) og áþekkar vörur og hlutar til þeirra 

3925.9009 Annars 

3926.3001 Smávarningur til að búa, slá og leggja með ýmsa hluti svo sem húsgögn, vagna o.þ.h. til 

ökutækja 

4008.1101 Plötur og þynnur úr holgúmmííi 
4008.2101 Gólfdúkur úr gúmmíi 

Slöngur, pípur og hosur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi, með eða án tengihluta (t.d. tengi, hné, 

múffur): 

4009.1000 Ekki styrkt eða á annan hátt í sambandi við önnur efni, án tengihluta 
Styrkt eða á annan hátt í sambandi við málm eingöngu, án tengihluta: 

4009.2001 Með sprengiþoli 50 kg/em? eða meira 
4009.2009 Annað 

Styrkt eða á annan hátt í sambandi við spunaefni eingöngu, án tengihluta: 
4009.3001 Með sprengiþoli 50 kg/cm? eða meira 

4009.3009 Annað 
4009.4000 Styrkt eða á annan hátt í sambandi við önnur efni án tengihluta 

4009.5000 Með tengihlutum 

4016.9100 Gólfábreiður og mottur úr vúlkaníseruðu gúmmíi 
4016.9919 Plötur, ræmur,stengur, prófílar, leiðslur, hlutar o.þ.h. tilsniðið til notkunar í mannvirki 

Trjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður eða gróflega tilhöggnir: 

4403.1000 Málaðir, steindir, bornir kreósóti eða öðrum fúavara 

4403.2000 Aðrir, úr barrviði 

Aðrir, úr neðangreindum hitabeltisviði: 
4403.3100 Dökkrauður Meranti, ljósrauður Meranti og Meranti Bakau 
4403.3200 Hvítur Lauan, hvítur Meranti, hvítur Seraya, gulur Meranti og Alan 

4403.3300 Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, og 

Obeche, Sapellis, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré og Iroko 
4403.3500 Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba og Azobé 

Aðrir: 

4403.9100 Úr eik 
4403.9200 Úr beyki 
4403.9900 Annars 

Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig heflaður, slípaður eða fingurskeyttur, 

yfir 6 mm að þykkt: 

Úr barrviði: 

4407.1001 Gólfklæðning 

4407.1009 Annar
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Úr neðangreindum hitabeltisviði: 

Dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti, Meranti Bakau, hvítum Lauan, hvítum Meranti, hvítum Seraya, 

gulum Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong og Kempas: 

4407.2201 Gólfklæðning 

4407.2209 Annar 

Baboen, Mahogany, Imbuia og Balsa: 
4407.2301 Gólfklæðning 

4407.2309 Annar 

Annar 

4407.9101 Gólfklæðning 

4407.9109 Annar 

Úr beyki: 

4407.9201 Gólfklæðning 

4407.9209 Annar 

Annars: 

4407.9901 Gólfklæðning 

4407.9909 Annar 

Spónaþynnur og þynnur úr krossviði (einnig splæstar) og annar viður sagaður eftir endilöngu, flagaður eða 
birktur, einnig heflaður, slípaður eða fingurskeyttur, ekki yfir 6 mm að þykkt: 

4408.1000 Úr barrviði 

4408.2000 Úr eftirtöldum hitabeltisviði: Dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti, hvítum Lauan, 

Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou d' Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogany, Palissandre 

du Brésil og Bois de Rose femelle 
4408.9000 Annað 

Viður (þar með taldar lengjur og myndræmur í parketgólf. ósamansett) unnin til samfellu (plægður, grópaður, 
fasaður, sniðheflaður, v-skreyttur, skrautheflaður, mótaður, rúnnaður eða þess háttar) á hvaða brún eða hlið sem er, 

einnig heflaður slípaður eða fingurskeyttur: 

4409.1000 Úr barrviði 

4409.2000 Úr öðrum viði 

Spónaplötur og áþekkar plötur úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum, einnig mótaðar með resínum eða 
öðrum lífrænum bindiefnum: 

Úr viði: 

4410.1001 Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

4410.1009 Aðrar 
Úr öðrum viðarkendum efnum: 

4410.9001 Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 
4410.9009 Aðrar 

Trefjaplötur og áþekkar plötur úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum, einnig límdar saman með resíni eða 

öðrum lífrænum efnum: 

Trefjaplötur yfir 0,8 g/cm? að þéttleika: 

Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 

4411.1101 Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

4411.1109 Aðrar 

Aðrar: 

4411.1901 Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 
4411.1909 Annars
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4411.2101 
4411.2109 

4411.2901 
4411.2909 

Trefjaplötur yfir 0,5 g/em? að þéttleika en ekki yfir 0,8 g/em“: 
Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 

Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

Aðrar 
Aðrar: 

Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 
Annars 

Trefjaplötur yfir 0,35 g/cm? þéttleika en ekki yfir 0,5 g/cm': 

4411.3101 
4411.3109 

4411.3901 
4411.3909 

4411.9101 
4411.9109 

4411.9901 
4411.9909 

Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 

Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 
Aðrar 

Aðrar: 
Unnar til samfellu sem klæðingarefni, listar hvers konar 

Annars 

Aðrar: 
Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 

Unnar til samfellu sem klæðingarefni, listar hvers konar 

Aðrar 
Annars: 

Unnar til samfellu sem klæðingarefni, listar hvers konar 
Aðrar 

Krossviður, spónlagðar plötur og áþekkur lagskiptur viður: 

Krossviður eingöngu úr viðarþynnum, hvert lag ekki yfir 6 mm að þykkt: 

Nr. 47 

Með að minnsta kosti eitt ytra lag úr neðangreindum hitabeltisviði: Dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti, 

hvítum Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou d'Afrique, Sapelli, Baboen, Maghogany, Palissandre du 

Brésil eða Bois de Rose femelle: 

4412.1101 
4412.1109 

4412.1201 
4412.1209 

4412.1901 
4412.1909 

4412.2101 
4412.2109 
4412.2901 
4412.2909 

4412.9101 
4412.9109 

4412.9901 
4412.9909 

Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 
Annar 

Annar, með að minnsta kosti einu ytra lagi úr öðru en barrviði: 

Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

Annars 

Annar: 

Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

Annars 

Annað, með að minnsta kosti einu ytra lagi úr öðru en barrviði: 

Með að minnsta kosti einu lagi úr spónaplötu: 

Unnar til samfellu sem klæðningarefni. listar hvers konar 
Annað 

Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

Annað 

Annað: 

Með að minnsta kosti einu lagi úr spónaplötu: 
Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 
Annað 

Annars: 

Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

Annað 

Hertur viður, í blokkum, plötum, ræmum eða prófíllaga: 

4413.0001 
4413.0009 

Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

Annar



Nr. 47 80 9. febrúar 1989 

Trésmíðavörur til bygginga, þar með talið holviðarþiljur, samsett parketgólfborð og þakspónn: 
4418.1000 Gluggar, hurðargluggar og karmar til þeirra 
4418.2000 Hurðir og karmar og þröskuldar til þeirra 

4418.3000 Parketborð 
4418.5000 Þakspónn 

Annað: 
4418.9001 Þök, veggir, gólf, spennur og tibúnir hlutar til bygginga í tnr. 9406 (forsmíðaðar byggingar) 
4418.9009 Annars 

4504.1002 Klæðning á gólf eða veggi, úr korki 

4601.2000 Fléttaðar mottur, ábreiður og skermar úr jurtaefnum 

Veggfóður og áþekk veggklæðning; gluggaglærur úr pappír: 

4814.1000 Ísettur pappír („ingrain“ paper) 
4814.2000 Veggfóður og áþekk veggklæðning, úr húðuðum eða hjúpuðum á framhlið með æðóttu, 

upphleyptu, lituðu, mynsturprentuðu eða á annan hátt skreyttu plastlagi 

4814.3000 Veggfóður og áþekk veggklæðning úr pappírhjúpuðum á framhlið með fléttiefnum, einnig 

sett saman í samsíða þætti eða ofin 
4814.9000 Annað 

4815.0000 Gólfklæðning á undirlagi úr pappír eða pappa, innig skorin í stærðir 

4823.9005 Pappír og pappi til bygginga 

Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, hnýtt, einnig fullgerð: 

5701.1000 Úr ull eða fíngerðu dýrahári 
5701.9000 Úr öðrum spunaefnum 

Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, hvorki límbundin né hnökruð, einnig fullfrágengin, þar með 
talin kelím-, sumak-, karamaníteppi og áþekk handunnin röggvateppi: 

5702.1000 Kelím-, sumak-, karamaníteppi og áþekk handunnin röggvateppi 
5702.2000 Gólfábreiður úr kókostrefjum 

Önnur, af flosgerð, ekki fullgerð: 

5702.3100 Úr ull eð fíngerðu dýrahári 

5702.3200 Úr tilbúnum spunefnum 

5702.3900 Úr öðrum spunaefnum 
Önnur, af flosgerð, fullgerð: 

5702.4100 Úr ull eða fíngerðu dýrahári 
5702.4200 Úr tilbúnum spunaefnum 
5702.4900 Úr öðrum spunaefnum 

Önnur, ekki af flosgerð, ekki fullgerð: 

5702.5100 Úr ull eða fíngerðu dýrahári 

5702.5200 Úr tilbúnum spunaefnum 

5702.5900 Úr öðrum spunaefnum 
Önnur, ekki af flosgerð, fullgerð: 

5702.9100 Úr tilbúnum spunaefnum 
5702.9200 Úr ull eða fíngerðu dýrahári 

5702.9900 Úr öðrum spunaefnum 
Önnur, ekki af flosgerð, fullgerð: 

5702.9100 Úr tilbúnum spunaefnum 

5702.9200 Úr ull eða fíngerðu dýrahári 

5702.9900 Úr öðrum spunaefnum
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Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, límbundin, einnig fullgerð: 
Ur ull eða fíngerðu dýrahári: 

5703.1001 Úr flóka 
5703.1009 Annað 

Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum: 
5703.2001 Úr flóka 
5703.2009 Annað 

Úr öðrum tilbúnum spunatrefjum: 
5703.3001 Úr flóka 
5703.3009 Annað 

Úr öðrum spunaefnum: 
5703.9001 Úr flóka 
5703.9009 Annað 

Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, úr flóka, hvorki límbundin né hnökruð, einnig fullgerð: 

5704.1000 Teppaflísar, 0,3 m? að hámarksflatarmáli 
5704.9000 Önnur 

Önnur gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, einnig fullgerð: 

5705.0001 Úr flóka 
5705.0009 Annars 

5805.0000 Handofin veggteppi af gerðinni góbelín, flandern, aubusson, beauvais og þess háttar, og 

handsaumuð veggteppi (t.d. góbelínsaumur, krosssaumur) einnig fullgerð 

Línóleum, einig tilsniðið; gólfdúkur úr yfirborðshúðuðu eða yfirborðshjúpuðu spunaundirlagi, einnig tilsniðinn: 

5904.1000 Línóleum 
Annað: 

5904.9100 Með grunn úr stungnum flóka eða vefleysum 

5904.9200 Með grunn úr öðru spunaefni 

5905.0000 Veggdúkur úr spunaefni 

6801.0000 Götuhellur, kantsteinar og stéttarhellur, úr náttúrulegum steintegundum (nema úr flögu- 

steini) 

Unnir steinar til höggmyndagerðar eða bygginga (nema flögusteinn) og vörur úr þeim, þó ekki vörur í nr. 6801; 

mósaíkteningar og þess háttar, úr náttúrulegum steintegundum (þ.m.t. flögusteinn), einnig á undirlagi; gervilitaðar 
agnir, flísar og duft, úr náttúrulegum steinefnum (þ.m.t. flögusteinn): 

6802.1000 Flísar, teningar og áþekkar vörur, einnig rétthyrningslaga (þ.m.t. teningslaga), með yfir- 

borðsfleti sem koma má fyrir innan fernings með minna en 7 cm hliðum; gervilitaðar agnir, 

flísar og duft 

Aðrir steinar til höggmyndagerðar eða bygginga og vörur úr þeim, aðeins höggnir til eða sagaðir, með 

flötu eða jöfnu yfirborði: 
6802.2109 Marmari, travertín og mjólkursteinn (alabastur) og vörur úr því 
6802.2209 Annar kalkborinn steinn og vörur úr honum 

6802.2309 Granít og vörur úr því þó ekki búsáhöld og skrautmunir 
6802.2909 Aðrar steintegundir og vörur úr þeim þó ekki búsáhöld og skrautmunir 

6802.9109 Marmari, travertín og mjólkursteinn og vörur úr því þó ekki búsáhöld og skrautmunir 

6802.9209 Annar kalkborinn steinn og vörur úr honum þó ekki búsáhöld og skrautmunir 

6802.9309 Granít og vörur úr því þó ekki búsáhöld og skrautmunir 
6802.9909 Aðrar steintegundir og vörur úr þeim þó ekki búsáhöld og skrautmunir 
6803.0000 Unnin flögusteinn og vörur úr flögusteini eða mótuðum flögusteini
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Gijallull, steinull og áþekk ull úr jarðefnum, flagað vermikúlít, þanin leir, frauðað gjall og áþekk þanin jarðefni; 
blöndur og vörur úr hitaeinangrandi, hljóðeinangrandi eða hljóðdeyfandi jarðefnum: 

6806.1000 

6806.2000 

6806.9001 
6806.9009 

Gijallull, steinull og áþekk ull úr jarðefnum (þ.m.t. blöndur þeirra), í lausu, þynnum eða 
rúllum 

Flagað vermikúlít, þanin leir, frauðað gjall og áþekk þanin jarðefni (þ.m.t. blöndur þeirra) 

Annað: 

Hljóðeinangrunarplötur 
Annars 

Vörur úr asfalti eða áþekku efni (t.d. jarðolíubítumeni eða koltjörubiki): 

6807.1001 
6807.9001 

6808.0000 

Þak- og veggasfalti í rúllum 
Annað þak- og veggasfalt 

Þiljur, plötur, flísar, blokkir og áþekkar vörur úr jurtatrefjum, strái eða úr spæni, flísum, 
ögnum, sagi eða öðrum úrgangi úr viði, mótað með sementi, gipsefni eða öðru bindiefni úr 
steinaríkinu 

Vörur úr gipsefni eða blöndu að meginstofni úr gipsefni: 
Þiljur, þynnur, plötur, flísar og áþekkar vörur, óskreyttar: 

6809.1101 
6809.1901 
6809.9000 

Til bygginga, aðeins með pappír eða pappa á yfirborði eða styrktar með pappír eða pappa 

Aðrar, til bygginga 
Aðrar vörur til bygginga 

Vörur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini, einnig styrktar: 

Flísar, götuhellur, múrsteinar og áþekkar vörur: 

6810.1100 
6810.1900 

6810.9100 
6810.9900 

Byggingarblokkir og byggingarsteinar 
Annað 

Aðrar vörur: 

Forsmíðaðir mannvirkishlutar í byggingar eða fyrir byggingarstarfsemi 

Annars 

Vörur úr asbestsementi, sellulósatrefjasementi eða þess háttar: 

6811.1000 
6811.2100 

6811.9001 
6811.9009 

6814.1000 

6815.9101 

6815.9901 

6901.0000 

Báraðar plötur 
Önnur blöð, plötur, flísar og áþekkar vörur, til bygginga 

Aðrar vörur: 

Til bygginga 

Annars 

Plötur, þynnur og ræmur úr mótuðum eða endurunnum gljásteini, einnig á uppistöðu 

Vörur úr steini eða öðrum jarðefnum (þar með taldar vörur úr mó), sem í er magnisít, dólómít 

eða krómiít, til bygginga 

Aðrar vörur úr steini eða öðrum jarðefnum (þar með taldar vörur úr mó), til bygginga 

Múrsteinn, blokkir, flísar og aðrar leirvörur úr kísilsalla (t.d. kísilgúr, trípolít eða díatómít) 
eða þess konar kísilsýruríkum jarðefnum 

Eldfastur múrsteinn, blokkir, flísar og áþekkar eldfastar leirbyggingarvörur, þó ekki úr kísilsalla eða þess konar 

kísilsýruríkum jarðefnum: 

6902.1000 

6902.2000 

6902.9000 

Sem inniheldur miðað við þunga, eingöngu eða samtals, meira en 50% af frumefnunum Mg, 
Ca eða CR, sýrt sem MgQ, CaQ eða CR?2073 
Sem inniheldur miðað við þunga meira en 50% af súráli (AL?20?3), kísil ($10?2) eða blöndu 
eða sambandi þessara vara 

Annað
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Leirsteinn til bygginga, steinn á gólf, uppistöðu- eða undirlagsflísar og þess háttar: 

6904.1000 Leirsteinn til bygginga 
6904.9000 Annað 

Þakflísar, reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, skrautsteinar og aðrar leirvörur til mannvirkjagerðar: 

6905.1000 Þakflísar 

6905.9000 Annað 

Leirflögur, leirhellur og leirflísar, án glerungs, fyrir gangstiga, eldstór eða veggi; leirmósaíkteningar og þess 

háttar, án glerungs, einnig á undirlagi: 

6907.1000 Flísar, teningar og áþekkar vörur, einnig ferningslaga, með yfirborðsfleti sem koma má fyrir 
innan fernings með minna en 7 cm hliðum 

6907.9000 Annað 

Leirflögur, leirhellur og leirflísar, með glerungi, fyrir gangstíga, eldstór eða veggi; leirmósaíkteningar og þess 
háttar, með glerungi, einnig á undirlagi: 

6908.1000 Flísar, teningar og áþekkar vörur einnig ferningslaga, með yfirborðsfleti sem koma má fyrir 
innan fernings með minna en 7 cm hliðum 

6908.9000 Annað 

Vaskar, handlaugar, handlaugafætur, baðker, skolskálar, salernisskálar, vatnsgeymar, þvagskálar og áþekk 

heimilistæki, úr leir: 

6910.1000 Úr postulíni 
6910.9000 Annað 

Steypt gler og valsað gler, í skífum eða prófíl, einnig með íseygu eða speglandi lagi, en ekki frekar unnið: 

Vírlausar skífur: 

7003.1100 Gegnumlitaðar (skyggðar), ógagnsæar (opacified), glerhúðaðar eða með íseygu eða spegl- 
andi lagi 

7003.1900 Aðrar 
7003.2000 Vírskífur 
7003.3000 Prófílar 

Dregið eða blásið gler, í skífum, einnig með íseygu eða speglandi lagi, en ekki frekar unnið: 

7004.1000 Gler, gegnumlitað (skyggt), ógagnsætt, glerhúðað eða með íseygu eða speglandi lagi 
7004.9000 Annað gler 

Flotgler og slípað eða fágað gler í skífum, einnig með íseygu eða speglandi lagi, en ekki frekar unnið: 

7005.1000 Vírlaust gler, með íseygu eða speglandi lagi 

Annað vírlaust gler: 
7005.2100 Gegnumlitað (skyggt), ógagnsætt, glerhúðað eða aðeins yfirborðsunnið 
7005.2900 Annað 
7005.3000 Vírgler 

7006.0000 Gler í nr. 7003, 7004 eða 7005, beygt, unnið á köntum, greypt, borað, gljábrennt eða unnið 

með öðrum hætti, en ekki innrammað eða lagt öðrum efnum
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Öryggisgler, úr hertu (tempered) eða lagskipuðu gleri: 

7007.1900 Hert (tempered) öryggisgler, þó ekki að stærð og lögun hæft til ísetningar í ökutæki, loftför, 

geimför eða skip 
7007.2900 Lagskipað öryggisgler, þó ekki að stærð og lögun hæft til ísetningar í ökutæki, loftför, geimför 

eða skip 

7008.0000 Marglaga einangrunargler 

Glerspeglar, einnig í römmum: 

7009.9100 Án ramma 
7009.9200 Innrammaðir (þó ekki baksýnisspeglar í ökutæki) 

Gangstéttarblokkir, hellur, múrsteinar, ferningar, flísar og aðrar vörur úr pressuðu eða mótuðu gleri, einnig 
með vír, sem notað er til bygginga eða mannvirkjagerðar; glerteningar og annar smávarningur úr gleri, einnig á 
undirlagi, í mósaík eða þess konar skreytingar, blýgreyptar rúður og þess háttar; holrúmsgler eða frauðgler í 

blokkum, þiljum, plötum, skeljum eða áþekku formi: 

7016.1000 Glerteningar og annar smávarningur úr gleri, einnig á undirlagi, í mósaík eða þess háttar 

skreytingar 
Annað: 

7016.9009 Annars, þó ekki blýgreipt gler, o.þ.h. 

Glertrefjar (þar með talin glerull og vörur úr þeim: 

7019.3101 Mottur til bygginga 
7019.3901 Annað, til bygginga 
7019.9003 Annars til bygginga 

7019.9009 Annað 

Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli 600 mm eða meira að breidd, klæddar, plettaðar eða húðaðar: 

Plettaðar eða húðaðar tini: 

7210.1100 0,5 mm eða meira að þykkt 
7210.1200 Minna en 0,5 mm að þykkt 

Plettaðar eða húðaðar blýi, þar með talið blendiplett (terneplate): 

7210.2001 Báraðar 

7210.2009 Aðrar 

Rafplettaðar eða rafhúðaðar með sinki: 
Ur stáli minna en 3 mm að þykkt og með lágmarks bræðslumark við 275 MPa eða 3 mm eða 
meira að þykkt og með lágmarks bræðslumarki við 355 MPa: 

7210.3101 Báraðar 

7210.3109 Aðrar 

Aðrar: 

7210.3901 Báraðar 

7210.3909 Aðrar 

Plettaðar eða húðaðar sinki á annan hátt: 

7210.4100 Báraðar 

7210.4900 Aðrar 

Plettaðar eða húðaðar með krómoxíði eða með krómi og krómoxíði: 

7210.5001 Báraðar 

7210.5009 Aðrar 

Plettaðar eða húðaðar með áli: 

7210.6001 Báraðar 

7210.6009 Aðrar 

Málaðar, lakkaðar eða plasthúðaðar: 
7210.7001 Báraðar 

71210.7009 Aðrar 

7210.9000 Aðrar
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mm 

Flatvalsaðar vörur úr járni eða óbundnu stáli, minna en 600 mm að breidd „ekki klæddar, plettaðar eða húðaðar: 

Ekki frekar unnar en heitvalsaðar, minna en 3 mm að þykkt og með lágmarks bræðslumark við 275 MPa eða 3 

eða meira að þykkt og með lágmarks bræðslumark við 355 MPa: 

7211.1100 Valsaðar á fjórum hliðum eða í lokuðu kassamáti, meira en 150 mm að breidd og ekki minna 
en 4 mm að þykkt, ekki í vafningum og án upphleypts mynsturs 

7211.1200 Aðrar, 4,75 mm að þykkt eða meira 

7211.1900 Aðrar 

Aðrar, ekki frekar unnar en heitvalsaðar: 

7211.2100 Valsaðar á fjórum hliðum eða í lokuðu kassamáti, 150 mm eða meira að breidd og minna en 4 

mm að þykkt, ekki í vafningum og án upphleypts mynsturs 

7211.2200 Aðrar, 4,75 mm eða meira að þykkt 

7211.2900 Annars 

7211.3000 Ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar), minna en 3 mm að þykkt og með lágmarks 

bræðslumark við 275 MPa eða 3 mm eða meira að þykkt og með lágmarks bræðslumark við 
355 MPa 

Aðrar, ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar): 

7211.4100 Sem innihalda minna en 0,25% af kolefni miðað við þunga 

7211.4900 Annars 
7211.9000 Aðrar 

Flatvalsaðar vörur úr járni eða óbundnu stáli, minna en 600 mm að breidd, klæddar, plettaðar eða húðaðar: 

7212.1000 Plettaðar eða húðaðar með tini 
Rafplettaðar eða rafhúðaðar með sinki: 

Úr stáli sem er minna en 3 mm að þykkt og hefur lágmarks bræðslumark við 275 MPa eða 3 mm eða 
meira að þykkt og með lágmarks bræðslumark við 355 MPa: 

7212.2101 Báraðar 

7212.2109 Aðrar 

Aðrar: 

7212.2901 Báraðar 

7212.2909 Annars 

Plettaðar eða húðaðar með sinki á annan hátt: 

7212.3001 Báraðar 

7212.3009 Aðrar 

Málaðar, lakkaðar eða plasthúðaðar: 
7212.4001 Báraðar 

7212.4009 Aðrar 

Plettaðar eða húðaðar á annan hátt: 

7212.5001 Báraðar 

7212.5009 Aðrar 

Klæddar: 

7212.6001 Báraðar 

7212.6009 Aðrar 

Teinar og stengur, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum, úr járni eða óblendnu stáli: 

Með dældum, gárum, grópum eða öðrum misfellum sem orðið hafa við völsunina: 

7213.1001 Steypustyrktarjárn 
7213.1009 Annað 

Úr frískurðarstáli: 

7213.2001 Steypustyrktarjárn 

7213.2009 Annað 

Annað, sem inniheldur minna en 0,25% kolefni miðað við þunga: 
Með hringlaga þverskurði minna en 14 mm í þvermál: 

7213.3101 Steypustyrktarjárn 

7213.3109 Annað 

BS
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Annars: 

7213.3901 Steypustyrktarjárn 

7213.3909 Annað 
Annað, sem inniheldur 0,25% eða meira miðað við þunga en minna en 0,6% af kolefni: 

Með hringlaga þverskurði, minna en 14 mm í þvermál: 
7213.4101 Steypustyrktarjárn 
7213.4109 Annað 

Annars: 

7213.4901 Steypustyrktarjárn 
71213.4919 Annað 

Annað, sem inniheldur 0,6% eða meira af kolefni miðað við þunga: 

7213.5001 Steypustyrktarjárn 
7213.5009 Annars 

Aðrir teinar og stengur, úr járni eða óblendnu stáli, ekki frekar unnið en þrýstimótað, heitvalsað, heitdregið eða 
heitþrykkt, en einnig undið eftir völsun: 

hæð: 

7214.1000 Þrýstimótað 
Með dældum, gárum, grópum eða öðrum misfellum sem orðið hafa við völsunina, eða undið eftir 
völsun: 

7214.2001 Steypustyrktarjárn 

7214.2009 Annað 
Úr frískurðarstáli: 

7214.3001 Steypustyrktarjárn 
7214.3009 Annað 

Annað, sem inniheldur minna en 0,25% af kolefni miðað við þunga: 

7214.4001 Steypustyrktarjárn 

7214.4009 Annað 

Annað, sem inniheldur 0,25% eða meira en minna en 0,6% af kolefni miðað við þunga: 

7214.5001 Steypustyrktarjárn 
7214.5009 Annars 

Annað, sem inniheldur 0,6% eða meira af kolefni miðað við þunga: 

7214.6001 Steypustyrktarjárn 
7214.6009 Annað 

Aðrir teinar og stengur úr járni eða óblendnu stáli: 

7215.1000 Úr frískurðarstáli, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldfágað 
7215.2000 Annað, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldfágað, sem inniheldur minna en 0,25% af 

kolefni miðað við þunga 

7215.3000 Annað, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldfágað, sem inniheldur 0,25% eða meira en 

minna en 0,6% af kolefni miðað við þunga 

7215.4000 Annað, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldfágað, sem inniheldur 0,6% eða meira af 

kolefni miðað við þunga 

7215.5000 Annars 

Prófílar úr járni eða óblendnu stáli: 

7216.1000 U,I eða H prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir eða þrykktir, minna en 80 

mm að hæð 

L eða T prófílar, eki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir eða þrykktir, minna en 80 mm 

að hæð: 

7216.2100 L prófílar 
7216.2200 T prótílar 

U,I eða H prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir eða þrykktir, 80 mm eða meira að 

7216.3100 U prófílar 
7216.3200 I prófílar 
1216.3300 H prótílar
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7216.4000 Leða T prótílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir eða þrykktir, 80 mm eða meira 

að hæð 

7216.5000 Aðrir prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir eða þrykktir 

7216.6000 Prófílar, ekki frekar unnir en kaldmótaðir eða kaldfágaðir 

Aðrir: 

7216.9001 Til bygginga 

7216.9009 Annars 

Vír úr járni eða óbundnu stáli: 

Sem inniheldur minna en 0,25% kolefni miðað við þunga: 

7217.1100 Ekki plettaður eða húðaður, einnig fægður 

7217.1200 Plettaður eða húðaður með sinki 
7217.1900 Annar, þó ekki plettaður eða húðaður með öðrum ódýrum málmi 

Sem inniheldur 0,25% eða meira en minna en 0,6% af kolefni miðað við þunga: 
7217.2100 Ekki plettaður eða húðaður, einnig fægður 
7217.2200 Plettaður eða húðaður með sinki 
7217.2900 Annar, þó ekki plettaður eða húðaður með öðrum ódýrum málmi 

Sem inniheldur 0,6% eða meira af kolefni miðað við þunga: 

7217.3100 Ekki plettaður eða húðaður, einnig fægður 
7217.3200 Plettaður eða húðaður með sinki 
7217.3900 Annar, þó ekki plettaður eða húðaður með öðrum ódýrum málmi 

Þilstál úr járni eða stáli, einnig borað, gatað eða úr samsettum einingum, soðnir prófílar, úr járni eða stáli: 

7301.1000 Þilstál 
7301.2000 Prófílar 

7303.0000 Leiðslur, pípur og holir prófílar, úr steypujárni 

Leiðslur, pípur og holir prófílar, saumlaust, úr járni (þó ekki steypujárni) eða stáli: 

7304.1000 Línupípur notaðar í olíu- eða gasleiðslur 
7304.2000 Fóðurrör, leiðslur og borpípur, notað við borun eftir olíu eða gasi 

Annað með hringlaga þverskurði, úr járni eða óbundnu stáli: 
7304.3100 Kalddregið eða kaldvalsað (kaldunnið) 

7304.3900 Annars 
Annað, með hringlaga þverskurði, úr ryðfríu stáli: 

7304.4100 Kalddregið eða kaldvalsað (kaldunnið) 

7304.4900 Annars 
Annað, með hringlaga þverskurði, úr öðru stálblendi: 

7304.5100 Kalddregið eða kaldvalsað (kaldunnið) 
7304.5900 Annars 
7304.9000 Annað 

Aðrar leiðslur og pípur (t.d. soðnar, hnoðaðar eða settar saman með áþekkum hætti), með hringlaga ytri oginnri 
þverskurði, yfir 406,4 mm að ytra þvermáli, úr járni eða stáli: 

Línupípur notaðar í olíu eða gasleiðslur: 

71305.1100 Rafsoðnar á lengdina 

7305.1200 Aðrar soðnar á lengdina 
7305.1900 Aðrar 

7305.2000 Fóðurrör notuð við borun eftir olíu eða gasi 

Aðrar, soðnar: 

7305.3100 Soðnar á lengdina 
7305.3900 Annars 

7305.9000 Aðrar
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Aðrar leiðslur, pípur og holsnið (hollow profiles) (t.d. brúnskeytt eða soðið, hnoðað eða sett saman með 
áþekkum hætti), úr járni eða stáli: 

7306.1000 
7306.2000 
7306.3000 
7306.4000 
7306.5000 
7306.6000 
7306.9000 

Línupípur notaðar í olíu- eða gasleiðslur 

Fóðurrör og leiðslur notað við borun eftir olíu eða gasi 
Annað, soðið, með hringlaga þverskurði, úr járni eða óblendnu stáli 
Annað, soðið, með hringlaga þverskurði, úr ryðfríu stáli 

Annað, soðið, með hringlaga þverskurði, úr öðru stálblendi 

Annað, soðið, ekki með hringlaga þverskurði 
Annars 

Leiðslur- eða píputengi (t.d. tengls, hné, mútfur), úr járni eða stáli: 

7307.1100 
7307.1900 

7307.2100 
1307.2200 
1307.2300 
7307.2900 

7307.9100 
7307.9200 
7307.9300 
1307.9900 

Steypt tengi: 

Úr ómótanlegu steypujárni 

Önnur 

Önnur, úr ryðfríu stáli: 
Nipplar (flanges) 
Snittuð hné, beygjur og múffur 
Suðutengi 
Annars 

Önnur: 
Nipplar (flanges) 
Snittuð hné, beygjur og múffur 
Suðutengi 
Annars 

Mannvirki (þó ekki forsmíðaðar byggingar í nr. 9406) og hlutar til mannvirkja úr járni eða stáli; plötur, stengur, 

prófílar, leiðslur og þess háttar, tilsniðið til notkunar í mannvirki, úr járni eða stáli: 

7308.3001 
7308.3009 

7308.9001 
7308.9009 

7313.0000 

Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar fyrir hurðir: 

Gluggar og gluggakarmar 
Annað 

Annað: 

Þök, veggir, gólf, sperrur og tilbúnir hlutar til bygginga í nr. 9406 

Annars 

Gaddavír úr járni eða stáli; snúin bönd eða einfaldur flatur vír, með eða án gadda, laussnúinn 

tvöfaldur vír til girðinga, úr járni eða stáli 

Dúkur (þar með talin endalaus bönd), grindur, netefni og girðingaefni, úr járni eða stálvír; möskvateygður 

málmur úr járni eða stáli: 

7314.2000 

7314.3000 

7314.4100 
7314.4200 
7314.4900 
7314.5000 

Grindur, netefni og girðingarefni, soðið á samskeytum, úr vír með mesta þvermál 3 mm eða 

meira eða með möskvum 100 em? eða stærri: 

Aðrar grindur, netefni og girðingarefni, soðið á samskeytum 

Aðrar grindur, netefni og girðingarefni: 
Plettað og húðað með sinki 
Plasthúðað 

Annars 

Möskvateygður málmur 

Ofnar, eldavélar, elstór, kabyssur (einnig með geymi aukalega til miðstöðvarhitunar), grill, glóðarker, 
gashringir, diskahitarar og áþekkur búnaður til heimilisnota, ekki fyrir rafmagn, og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli: 

7321.1100 
7321.1200 
7321.1300 

Eldunarbúnaður og diskahitarar: 

Fyrir gas eða bæði gas og annað eldsneyti 

Fyrir fljótandi eldsneyti 
Fyrir fast eldsneyti
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7321.8100 
7321.8200 
7321.8300 
7321.9000 

Annar búnaður: 

Fyrir gas eða bæði gas og annað eldsneyti 
Fyrir fljótandi eldsneyti 
Fyrir fast eldsneyti 

Hlutar 

Nr. 47 

Ofnar til miðstöðvarhitunar, ekki rafmagnshitaðir, og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli; lofthitarar (einnig 
dreifarar sem geta dreift fersku eða blönduðu lofti), ekki rafmagnshitaðir, með innbyggðri hreyfilknúinni viftu eða 
blásara, og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli. 

7322.1100 

7322.1901 
7322.1902 
7322.1909 
7322.9000 

Ofnar og hlutar til þeirra: 

Úr steypujárni 

Aðrir: 

Ofnar 

Hálfunnir ofnar 

Annars 

Annað 

Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra: 

7324.1000 

7324.2100 
7324.2900 
7324.9000 

Vaskar og handlaugar, úr ryðfríu stáli 
Baðker: 

Úr steypustáli, einnig emaléruð 

Önnur 
Annað, þar með taldir hlutar 

Koparteinar, koparstengur og koparprófílar: 

1407.1001 
7407.1009 

7407.2101 
7407.2109 

7407.2201 
7407.2209 

7407.2911 
7407.2919 

7407.2921 
7407.2929 

Koparvír: 

7408.1100 
7408.1900 

7408.2100 
7408.2200 
7408.2900 

Ur hreinsuðum kopar: 
Holar stengur 

Annað 
Úr koparblendi: 
Úr koparsinkblendi: 

Holar stengur 

Annað 
Úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi: 

Holar stengur 

Annað 
Annað: 
Úr fosfór brons-legumálmi, óunnum: 

Holar stengur 

Annað 
Annars: 

Holar stengur 

Annað 

Úr hreinsuðum kopar: 

Meira en 6 mm að þvermáli 

Annar 

Úr koparblendi: 
Úr koparsinkblendi 
Úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi 

Annar
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Koparplötur, koparblöð og koparræmur, meira en 0,15 mm að þykkt: 
Úr hreinsuðum kopar: 

7409.1100 Í vafningum 
7409.1900 Annað 

Úr koparsinkblendi: 

7409.2100 Í vafningum 
7409.2900 Annað 

Úr kopartinblendi: 

7409.3100 Í vafningum 
7409.3900 Annað 
7409.4000 Úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi 

7409.9000 Úr öðru koparblendi 

Koparleiðslur og koparpípur: 

7411.1000 Úr hreinsuðum kopar 

Úr koparblendi: 

7411.2100 Úr koparsinkblendi 

7411.2200 Úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi 
1411.2900 Annað 

Koparleiðsluhlutar eða koparpípuhlutar (t.d. tengi, hné, múffur): 

7412.1000 Úr hreinsuðum kopar 
7412.2000 Ur koparblendi 

7417.0000 Eldunar- og hitunartæki til heimilisnota, ekki fyrir rafmagn, og hlutar til þeirra, úr kopar 

7418.2000 Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra, úr kopar 

7419.9905 Smíðavörur til bygginga úr kopar 

Nikkelteinar, nikkilstengur, nikkilprófílar og nikkilvír: 

Teinar, stengur og prófílar: 

Úr nikkli, án blendis: 
7505.1101 Holar stengur 

7505.1109 Annað 
Úr nikkilblendi: 

7505.1201 Holar stengur 

7505.1209 Annað 
Vír: 

7505.2100 Úr nikkli, án blendis 
7505.2200 Úr nikkilblendi 

Nikkilplötur, nikkilblöð, nikkilræmur og nikkilþynnur: 

7506.1000 Úr nikkli án blendis 
7506.2000 Úr nikkelblendi 

Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (t.d. tengi, hné, múffur), úr nikkli: 

7507.1100 Úr nikkli án blendis 
7507.1200 Úr nikkilblendi 

7507.2000 Leiðsluhlutar eða pípuhlutar 

Álteinar, álstengur og álprófílar: 

Úr áli án blendis: 
7604.1001 Holar stengur 

7604.1009 Annað
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Úr álblendi: 

7604.2100 Holir prófílar 
7604.2900 Annað 

Álvír: 
Úr áli, án blendis: 

7605.1100 Meira en 7 mm að þvermáli 
7605.1900 Annar 

Úr álblendi: 
7605.2100 Meira en 7 mm að þvermáli 
7605.2900 Annar 

Álplötur, álblöð og álræmur, meira en 0,2 mm að þykkt: 

Rétthyrnt (einnig ferningslaga): 
Úr áli, án blendis: 

7606.1101 Bárað eða mótað 

7606.1109 Annað 

Úr álblendi: 

7606.1201 Bárað eða mótað 

7606.1209 Annað 

Annað: 

Úr áli, án blendis: 

7606.9101 Bárað eða mótað 

7606.9109 Annað 

Úr álblendi: 

7606.9201 Bárað eða mótað 

7606.9209 Annað 

Álleiðslur og álpípur: 

7608.1000 Úr áli, án blendis 
7608.2000 Úr álblendi 

7609.0000 Álleiðsluhlutar eða álpípuhlutar (t.d. tengi, hné, múffur) 

Álmannvirki (þó ekki forsmíðaðar byggingar í nr. 9406) og hlutar til mannvirkja (t.d. brýr og brúarhlutar, 

turnar, súlnagrindur, þök, þakgrindur, hurðir og gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar fyrir hurðir, handrið, 

stöplar og súlur); álplötur, álstengur, álleiðslur og þess háttar, tilsniðið til notkunar í mannvirki: 

7610.1000 Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar fyrir hurðir 

Annað: 
7610.9002 Þök, veggir, gólf, sperrur og tilsniðnir hlutar til bygginga í nr. 9406 

7610.9009 Annars, þó ekki steypumót 

7615.2000 Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra, úr áli 

Blýteinar, blýstengur, blýprófílar og blývír: 

7803.0001 Vír 
7803.0002 Holar stengur 
7803.0009 Annað 

Blýplötur, blýblöð, blýræmur og blýþynnur, blýduft og blýflögur: 

Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 
Blöð, ræmur og þynnur ekki meira en 0,2 mm að þykkt (án undirlags): 

7804.1101 0,156 mm að þykkt og grennri 
7804.1109 Annað
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Annað: 
7804.1901 Plötur og ræmur úr blýi 
1804.1909 Annars 

7805.0000 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (t.d. tengi, hné, múffur), úr blýi 

Sinkteinar, sinkstengur, sinkprófílar og sinkvír: 

7904.0001 Holar stengur 

7904.0009 Annað 

7905.0000 Sinkplötur, sinkblöð, sinkræmur og sinkþynnur 

7906.0000 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (t.d. tengi, hné, múffur), úr sinki 

Tinteinar, tinstengur, tinprófílar og tinvír: 

8003.0001 Holar stengur 
8003.0002 Vír 
8003.0009 Annað 

8004.0000 Tinplötur, tinblöð og tinræmur, meira en 0,2 mm að þykkt 

8006.0000 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (t.d. tengi, hné, múffur), úr tini 

8303.0000 Brynvarðir eða styrktir peningaskápar, geymsluhólf og hurðir og læsingar fyrir geymsluklefa, 
peningakassa eða verðbréfakassa og þess háttar, úr ódýrum málmi 

Katlar til miðstöðvarhitunar: 

8403.1000 Katlar 

8403.9000 Hlutar 

Brunahreyflar með stimpli til að knýja ökutæki í 87. kafla 

8407.3100 Með 50 em? sprengirými eða minna 

8407.3200 Með meira en 50 em? sprengirými til og með 250 cm? 

8407.3300 Með meira en 250 em? sprengirými til og með 1000 em? 
8407.3400 Með meira en 1000 cm? sprengirými 

8408.2000 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til að knýja ökutæki í 87. kafla 

Viftur; loftræstiháfar eða gufugleypar með innbyggðri viftu, einnig með síum: 

Viftur: 

Borð- gólf-, vegg-, glugga-, loft- eða þakviftur, með innbyggðum rafhreyfli með 125 W úttaki eða 
minna: 

8414.5101 Heimilstæki 
8414.5109 Aðrar 

Aðrar: 
8414.5901 Heimilistæki 
8414.5909 Annars 

Háfar með 120 cm láréttri hlið að hámarki eða minna: 
8414.6001 Heimilistæki 
8414.6009 Aðrir 

Annað: 

8414.8001 Til heimilisnota 
8414.8009 Annars 

8414.9000 Hlutar
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Loftjöfnunartæki með hreyfilknúinni viftu og búnaði til að breyta rakastigi og hitastigi, þar með taldar vélar þar 

sem ekki er sjálfstætt hægt að stjórna rakastigi: 

í nr. 

8415.1000 Fyrir glugga eða veggi, sjálfstæðar 

Önnur: 
8415.8100 Með kælibúnaði og loka til að snúa við kæli-/hitarásinni 
8415.8200 Önnur, með innbyggðu kælitæki 
8415.8300 Án innbyggðs kælitækis 
8415.9000 Hlutar 

Kæliskápar, frystar og annar kæli- eða frystibúnaður, einnig fyrir rafmagn; varmadælur, þó ekki loftjöfnunartæki 
8415: 

Samvirkir kælar-frystar, með aðskildum ytri hurðum: 
8418.1001 Til heimilisnota 

Kæliskápar, til heimilisnota: 
8418.2100 Með þjöppu 
8418.2200 Með ísogi, fyrir rafmagn 
8418.2900 Aðrir 

Frystikistur, 800 Í að rúmtaki eða minna: 

8418.3001 Til heimilisnota 
Frystiskápar, 900 | að rúmtaki eða minna: 

8418.4001 Til heimilsnota 

Annar kæli- eða frystibúnaður; varmadælur: 

Af þjöppugerð, með þétta sem eru hitaskiptar: 
8418.6101 Heimilistæki 

Annars: 

8418.6901 Heimilistæki 

Miðflóttaaflsþurrkarar, vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á vökvum og lofttegundum: 
Tauþurrkarar: 

8421.1201 Heimilistæki 

Annar: 

8421.3901 Heimilistæki 

8422.1100 Uppþvottavélar, til heimilisnota 

8428.1001 Lyftur og skúffubönd, til vöru- og mannflutninga 

8428.4000 Rennistigar og rennigangbrautir 

8431.3100 Hlutar, í lyftur, skúffubönd eða rennistiga 

Þvottavélar fyrir heimili eða þvottahús, þar með taldar vélar sem bæði þvo og þurrka: 

Vélar sem taka ekki meira en 10 kg af þurru líni: 

8450.1100 Alsjálfvirkar vélar 
8450.1200 Aðrar vélar, með innbyggðum miðflóttaaflsþurrkara 

8450.1900 Aðrar 
8450.2000 Vélar sem taka meira en 10 kg af þurru líni 

8450.9000 Hlutar 

8451.1000 Þurrhreinsivélar 

Þurrkarar: 

8451.2100 Sem taka ekki meira en 10 kg af þurru líni 

8451.2900 Aðrir 
Strauvélar og pressur (þar með taldar suðupressur): 

8451.3001 Heimilistæki 

8452.1000 Saumavélar til heimilisnota 

8479.8901 Heimilistæki og hreinlætistæki til sérstakra nota
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Kranar, hanar, lokar og áþekk tæki fyrir pípur, katla, tanka, ker eða þess háttar, þar með taldir þrýstiléttar og 

hitastilltir lokar: 

8481.1000 Þrýstiléttar 

8481.2000 Lokar fyrir olíuvökva- eða loftskiptingar 
8481.4000 Öryggis- eða léttilokar 
8481.8000 Önnur tæki 
8481.9000 Hlutar 

Rafgeymar, þar með taldar skiljur til þeirra, einnig rétthyrndir (þ.m.t. ferningslaga): 

8507.1000 Blýsýrugeymar, til að gangsetja stimpilvélar 

8507.2000 Aðrir blýsýrugeymar 

8507.3000 Nikkilkadmíum 
8507.4000 Nikkiljárn 
8507.8000 Aðrir geymar 

8507.9000 Hlutar 

Rafmagnsheimilistæki, með innbyggðum rafhreyfli: 

8509.2000 Bónvélar 
8509.3000 Eldhússorpkvarnir 

8509.8000 Önnur tæki 
8509.9000 Hlutar 

8516.4009 Rafmagnsstraujárn, þó ekki sérstaklega hönnuð til iðnaðarnota 

8516.5000 Örbylgjuofnar 
Aðrir ofnar; eldavélar, eldahellur, suðuhringir, grill og steikarofnar: 

8516.6001 Rafmagnseldavélar og eldunarhellur 
8516.6002 Aðrir ofnar 
8516.6009 Annað 

Annars: 
8516.7901 Þvottasuðupottar 
8516.7909 Annað 

Hátalarar, einnig í hátalaraboxi; heyrnartól, eyrnatól og sambyggð hljóðnema/hátalarasett; rafmagnsheyrna- 

tíðnimagnarar; rafmagnshljóðmagnarasett: 

Hátalarar, einnig í hátalaraboxi: 

8518.2100 Einfaldir hátalarar, í boxi 

8518.2200 Margfaldir hátalarar, uppsettir í einu boxi 

8518.2900 Aðrir 
8518.3000 Heyrnartól, eyrnatól og sambyggð hljóðnema/hátalarasett 

8518.4000 Rafmagnsheyrnartíðnimagnarar 

8518.5000 Rafmagnshljóðmagnarasett 

8518.9000 Hlutar 

Snúðar (plötusnúðar), plötuspilarar, snælduspilarar og önnur hljóðflutningstæki, án hljóðupptökubúnaðar: 

8519.1000 Mynt- eða skífustýrðir plötuspilarar 

Aðrir plötuspilarar: 
8519.2100 Án hátalara 
8519.2900 Annars 

Snúðar (plötusnúðar): 
8519.3100 Með sjálfvirkum plötuskiptibúnaði 
8519.3900 Aðrir 
8519.4000 Umritunarbúnaður 
Önnur hljóðflutningstæki: 
8519.9100 Fyrir snældur 

Annars: 
8519.9901 Eingöngu til tengingar við kvikmyndasýningarvélar 

8519.9902 Geislaspilarar 
8519.9909 Annað
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Segulbandsupptökutæki og önnur hljóðupptökutæki, einnig með búnaði til endurskila á hljóði: 

8520.1000 Talritar sem geta ekki gengið án ytri orkugjafa 
8520.2000 Símsvarar 

Önnur segulbandstæki með búnaði til endurskila á hljóði: 

8520.3100 Fyrir snældur 

8520.3900 Annars 
Önnur: 

8520.9001 Eingöngu til tengingar við aðrar tökuvélar 

8520.9009 Annars 

Myndbandsupptökutæki eða myndbandsflutningstæki: 

Fyrir segulband: 

8521.1021 Eingöngu til endurskila á mynd 
8521.1029 Annars, þó ekki fyrir sjónvarpsstarfsemi 
8521.9021 Eingöngu til endurskila á mynd 

8521.9029 Annars, þó ekki fyrir sjónvarpsstarfsemi 

Hlutar og fylgihlutir til tækjabúnaðar í nr. 8519-8521: 

8522.1000 Nemar (pick-up cartridges) 

8522.9000 Annað 

Móttökutæki fyrir firðtal, loftskeytasendingar eða útvarpssendingar, einnig sambyggð, í sama hylki, með 
hljóðupptöku- eða hljóðflutningstæki eða klukku: 

Útvarpsviðtæki sem geta gengið án ytri orkugjafa þar með talin tæki sem einnig geta tekið á móti 
firðtali eða loftskeytasendingum: 

Sambyggð hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum: 

8527.1101 Eingöngu sem segulbandstæki 

8527.1102 Með plötuspilara og segulbandstæki 
8527.1109 Önnur 
8527.1900 Önnur 

Útvarpsviðtæki sem geta ekki gengið án ytri orkugjafa, til nota í ökutæki, þar með talin tæki sem 

einnig geta tekið á móti firðtali eða loftskeytasendingum: 
Sambyggð hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum: 

8527.2101 Eingöngu með segulbandstæki 

8527.2102 Með plötuspilara og segulbandstæki 
8527.2109 Önnur 
8527.2900 Önnur 

Önnur útvarpsviðtæki, þar með talin tæki sem einnig geta tekið á móti firðtali eða loftskeytasendingum: 

Sambyggð hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum: 
8527.3101 Eingöngu með segulbandstæki 

8527.3103 Með plötuspilara og segulbandstæki 

8527.3109 Önnur 
8527.3200 Ekki sambyggð hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum en sambyggð klukku 
8527.3900 Annars 

Önnur tæki: 
8527.9009 Annars, þó ekki sérhönnuð viðtæki fyrir neyðarmerki frá skipum og flugvélum 

Sjónvarpsviðtæki, einnig sambyggð, í sama hylki, útvarpsviðtæki eða hljóð- eða myndbandsupptökutæki eða 

-flutningstæki: 

Fyrir lit: 

8528.1002 Hljóð- og myndbandsupptökutæki með búnaði fyrir móttöku á sjónvarpsmerki (videotæki) 

þó ekki með myndskjá, ót.a. 
8528.1009 Önnur, þó ekki fyrir sjónvarpsstarfsemi 

Fyrir svart og hvítt eða einlit: 
8528.2009 Önnur, þó ekki fyrir sjónvarpsstarfsemi
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Hlutar eingöngu eða aðallega nothætir til tækja í nr. 8525-8528: 
Loftnet og loftnestdiskar hvers konar; hlutar nothætir til þeirra: 

8529.1009 Aðrir en til tækja í nr. 8525, 8526, 8527.9001, 8527.9001, 8528.1001 og 8528.2001 
Aðrir: 

8529.9009 Annars, þó ekki til tækja í nr. 8525, 8526, 8527.9001, 8528.1001 og 8528.2001 

Raftækjabúnaður til að breyta eða vernda rafrásir, eða til tengingar við eða í rafrásum (t.d. rofar, vör, 

eldningarvarar, spennutakmarkarar, yfirspennurásir, klær, greinikassar), fyrir yfir 1000 volta spennu: 

8535.1000 Vör 
Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir: 

8535.2100 Fyrir minna en 72,5 kV spennu 
8535.2900 Aðrir 
8535.3000 Einangrandi rofar og rofar til að tengja og rjúfa 
8535.4000 Eldingarvarar, spennutakmarkarar og yfirspennurásir 

Annar: 

8535.9001 Tengikassar 

8535.9009 Annars 

Raftækjabúnaður til að breyta eða vernda rafrásir, eða til tengingar við eða í rafrásum (t.d. rofar, vör, 
eldningarvarar, spennutakmarkarar, yfirspennurásir, klær, greinikassar), fyrir 1000 volta spennu eða minni: 

8536.1000 Vör 
8536.2000 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir 
8536.3000 Annar búnaður til að vernda rafrásir 

Liðar: 
8536.4100 Fyrir 60 V spennu eða minni 
8536.4900 Aðrir 
8536.5000 Aðrir rofar 

Lampafalir, klær og innstungur: 
8536.6100 Lampafalir 
8536.6900 Annað 
8536.9000 Annar búnaður 

Bretti, töflur (þar með taldar talnastjórntöflur), stjórnborð, borð, skápar og aðrar undirstöður, búið tveim eða 
fleiri tækjum í nr. 8535 eða 8536, til rafstýringar eða dreifingar á rafmagni, þar með talinn búnaður sem búinn er 
áhöldum eða tækjum í 90. kafla, þó ekki rafbúnaður í nr. 8517: 

Fyrir 100 V spennu eða minna: 
8537.1009 Önnur en fyrir tæki í tnr. 8531.1000 
8537.2000 Fyrir meira en 100 V spennu 

Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til tækja í nr. 8535, 8536 eða 8537: 

8538.1000 Bretti, töflur, stjórnborð, borð, skápar og aðrar undirstöður fyrir vörur í nr. 8537, ekki búið 

tækum 
8538.9000 Aðrir 

8543.8001 Heimilistæki; rafmagnsvélar og -tækjabúnaður til sérstakra nota 

8543.9001 Hlutar til tækja í nr. 8543.8001 

Einangraður (þar með talinn gljábrenndur eða skauthúðaður) vír, kaplar (þar með taldir samrása kaplar) og 

aðrir einangraðir rafleiðarar, einnig með tengihlutum; optískir trefjakaplar úr sérslíðruðum trefjum, einnig búnir 

rafleiðurum eða með tengihlstum: 
Vindivír (winding wire): 

8544.1100 Úr vír 
8544.1900 Annar 

8544.2000 Samrása kaplar eða aðrir samrása rafleiðarar 
8544.3000 Kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett til nota í ökutækjum, loftförum eða skipum 

Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir 80 V spennur eða minni: 
8544.4100 Með tengihlutum 
8544.4900 Annars
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Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir meira en 80 V spennur til og með 100 v: 
8544.5100 Með tengihlutum 
8544.5900 Annars 
8544.6000 Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir meira en 1000 V spennu 
8544.7000 Optískir trefjakaplar 

8706.0009 Grindur með hreyfli fyrir vélknúin ökutæki í nr. 8701-8705, aðrar en fyrir almenningsbifreið- 

ar og vörubifreiðar 

Yfirbyggingar (einnig ökumannshús) fyrir vélknúin ökutæki í nr. 8701-8705: 

8707.1000 Fyrir ökutæki í nr. 8703 

8707.9000 Aðrar 

Hlutar og fylgihlutar fyrir vélknúin ökutæki í nr. 8701-8705: 

8708.1000 Stuðarar og hlutar til þeirra 
Aðrir hlutar og fylighlutar til yfirbygginga (einnig til ökumannshúsa): 

8708.2900 Annað, þó ekki öryggisbelti 
Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra: 

8708.3100 Áfestir bremsuborðar 
8708.3900 Annað 
8708.4000 Gírkassar 
8708.5000 Driföxlar með mismunadrifi, einnig búið öðrum drifskiptibúnaði 
8708.6000 Driflausir öxlar og hlutar til þeirra 
8708.7000 Ökuhjól og hlutar til þeirra 
8708.8000 Höggdeyfar 

Aðrir hlutar og fylgihlutar: 

8708.9100 Vatnskassar 
8708.9200 Hljóðdeyfar og útblástursrör 
8708.9300 Tengsli og hlutar til þeirra 

8708.9400 Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar 

8708.9900 Annars 

Hlutar til bifhjóla (þar með talin stigin bifhjól): 

8714.1100 Hnakkar 
8714.1900 Annað 

8716.9002 Yfirbyggingar á tengi- og festivagna 
8716.9009 Aðrir hlutar fyrir tengivagna og festivagna og önnur ökutæki ekki vélrænt knúin 

Kvikmyndavélar og kvikmyndasýningavélar, einnig með hljóðupptökutækjum eða hljóðflutningstækjum: 

Myndavélar: 

9007.1100 Fyrir filmur minna en 16 mm að breidd eða fyrir tvöfaldar 8 mm filmur 

9007.1900 Aðrar 
9007.2100 Fyrir filmur minna en 16 mm að breidd 

9007.2900 Aðrar 
Hlutar og fylgihlutar: 

9007.9100 Fyrir myndavélar 
9007.9200 Fyrir sýningarvélar 

Sæti, einnig sem breyta má í rúm, og hlutar til þeirra: 

9401.1000 Sæti til nota í flugvélum 
9401.2000 Sæti til nota í ökutækjum 

9401.3000 Snúningsstólar með hæðarstillingu 

9401.4000 Sæti, þó ekki garðsæti eða viðlegubúnaður, sem hægt er að breyta í rúm 

9401.5000 Sæti úr reyr, körfuviði, bambus eða áþekku efni
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Önnur sæti, með grind úr viði: 

9401.6100 Bólstruð 

9401.6900 Annars 

Önnur sæti, með grind úr málmi: 

9401.7100 Bólstruð 

9401.7900 Annars 

9401.8000 Önnur sæti 

9401.9000 Hlutar 

Húsgögn til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga (t.d. skurðarborð, rannsóknarborð, 

sjúkrarúm með vélrænum búnaði, tannlæknastólar; rakarastólar og áþekkir stólar sem búnir eru snúnings- jafnt sem 

halla- og lyftubúnaði; hlutar til framangreindra vara: 

9402.1000 Tannlækninga-, rakara- eða áþekkir stólar og hlutar til þeirra 

9402.2000 Annað 

Önnur húsgögn og hlutar til þeirra: 

Málmhúsgögn til nota á skrifstofum: 
9403.1001 Skrifstofu- og skjalaskápar 

9403.1009 Önnur 
Önnur málmhúsgögn: 

9403.2001 Hillur og skápar 
9403.2002 Borð 
9403.2003 Rúm 
9403.2009 Annars 

Viðarhúsgögn til nota á skrifstofum: 

9403.3001 Skrifborð 
9403.3009 Önnur 
9403.4000 Viðarhúsgögn til nota í eldhúsi 

Viðarhúsgögn til nota í svefnherbergi: 

9403.5001 Rúm 
9403.5009 Önnur 

Önnur viðarhúsgögn: 
9403.6001 Hillur og skápar 
9403.6002 Borð 
9403.6009 Annað 

Húsgögn úr plasti. 

9403.7001 Hillur og skápar 
9403.7002 Borð 
9403.7009 Önnur 

Húsgögn úr öðrum efnum, þar með talið reyr, körfuviði, bambus eða áþekkum efnum: 

9403.8001 Hillur og skápar 

9403.8002 Borð 
9403.8003 Rúm 
9403.8009 Annars 
9403.9000 Hlutar 

Rúmbotnar; rekkjubúnaður eða áþekkur húsbúnaður (t.d. dýnur, stungnar ábreiður, æðardúnsængur, púðar, 

sessur og koddar) með fjöðrum eða bólstraðar hið innra með hvers konar efni eða úr holrúmsgúmmíi eða -plasti, 

einnig með áklæði: 

9404.1000 Rúmbotnar 
Dýnur: 

9404.2100 Úr holrúmsgúmmíi eða -plasti einnig með áklæði 
9404.2900 Úr öðrum efnum 
9404.9000 Annað, þó ekki svefnpokar
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Lampar og ljósbúnaður, þar með talin leitarljós og kastljós og hlutar til þeirra, ót.a.; ljósaskilti, ljósanafnskilti og 
þess háttar sem útbúið er föstum ljósgjafa, og hlutar til þeirra, ót.a.: 

Ljósakrónur og annar rafmagnsljósabúnaður, í loft eða á veggi, þó ekki til að lýsa upp opin 
almenningssvæði eða umferðaræðar: 

9405.1001 Flúrskinsljós 
9405.1009 Annað 

Borðlampar, skrifborðslampar, náttborðslampar eða standlampar fyrir rafmagn: 
9405.2001 Flúrskinsljós 
9405.2009 Annað 
9405.3000 Ljósasamstæður fyrir jólatré 

Aðrir rafmagnslampar og ljósabúnaður: 
9405.4001 Flúrskinsljós 
9405.4009 Annað 
9405.5000 Lampar og ljósabúnaður, ekki fyrir rafmagn 

Ljósaskilti, ljósarafskilti og þess háttar: 
9405.6001 Flúrskinsljós 
9405.6009 Úr öðrum efnum 

Hlutar: 
Úr gleri: 

9405.9101 Lampaskermar 
9405.9109 Aðrir 

Úr plasti: 
9405.9201 Lampaskermar 

9405.9209 Aðrir 
Aðrir: 

9405.9901 Lampaskermar 
9405.9909 Annars
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VIÐAUKI II. 

Reyr- eða rófusykur og kemískt hreinn súkrósi, í föstu formi: 

1701.1100 
1701.1200 

1701.9101 
1701.9102 
1701.9103 
1701.9104 
1701.9105 
1701.9106 
1701.9107 
1701.9109 

1701.9901 
1701.9902 
1701.9903 
1701.9904 
1701.9905 
1701.9906 
1701.9907 
1701.9909 

Hrár sykur sem inniheldur hvorki viðbætt bragðefni né litarefni. 
Reyrsykur 

Rófusykur 

Annar: 
Sem inniheldur viðbætt bragðefni eða litarefni: 

Molasykur í smásöluumbúðum $ kg eða minna 
Molasykur í öðrum umbúðum 
Strásykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna 

Strásykur í öðrum umbúðum 

Púðursykur 
Sallasykur (flórsykur) 
Steinsykur (kandís) 
Annar 

Annars: 
Molasykur í smásöluumbúðum $ kg eða minna 
Molasykur í öðrum umbúðum 

Strásykur í smásöluumbúðum $ kg eða minna 
Strásykur í öðrum umbúðum 
Púðursykur 
Sallasykur (flórsykur) 
Steinsykur (kandís) 
Annar 

9. febrúar 1989 

Annar sykur, þar með talinn kemískt hreinn laktósi, maltósi, glúkósi og frúktósi í föstu formi; sykursíróp sem 
inniheldur hvorki bragðefni né litarefni; gervihunang, einnig blandað náttúrulegu hunangi; karamel: 

1702.1000 
1702.2000 

1702.3001 
1702.3002 
1702.3009 

1702.4001 
1702.4002 
1702.4009 
1702.5000 
1702.6000 

1702.9001 
1702.9002 
1702.9003 
1702.9004 
1702.9009 

Laktósi og laktósasíróp 

Hlynsykur og hlynsíróp 

Glúkósi og glúkósasíróp sem inniheldur hvorki frúktósa né inniheldur sem þurrefni minna en 20% af 
frúktósa miðað við þunga: 

Dreifusykur (glúkósi), án bragðefna eða litarefna 
Síróp 
Annað 

Glúkósi og glúkósasíróp sem inniheldur sem þurrefni að minnsta kosti 20% en þó minna en 50% af 
frúktósa miðað við þunga: 

Dreifusykur (glúkósi), án bragðefna eða litarefna 
Síróp 

Annað 

Kemískt hreinn frúktósi 

Annar frúktósi og frúktósasíróp sem inniheldur sem þurrefni meira en 50% af fruktósa miðað 
við þunga 

Annað, þar með taldar einsykrur (invertsugar): 
Hunangslíki, einnig blandað náttúrulegu hunangi 

Síróp 

Litarefni til matvælaframleiðslu (caramel) 
Kemískt hreinn maltsykur (maltósi) 
Annars 

Melassi unnin með kjörnun eða hreinsun sykurs: 

1703.1001 
1703.1002 
1703.1009 

1703.9001 
1703.9009 

Reyrmelassi: 
Til fóðurs 
Með bragðefnum eða litarefnum 

Annar 

Annar: 

Til fóðurs 

Annars
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Sætindi (þar með talið hvítt súkkulaði) án kakaóinnihalds: 

1704.1000 Tyggigúmmí, einnig sykurhúðað 
Annað: 

1704.9001 Lakkrís, sykraður og lakkrísvörur 

1704.9002 Möndlumassi, blandaður sykri og persipan (eftirlíking möndlumassa), í 5 kg. blokkum og 

stærri 
1704.9003 Brjóstsykur, sælgætistöflur (pastillur), ót.a. 

1704.9004 Karamellur 
1704.9005 Vörur úr akasíulími (gum Arabic) 
1704.9009 Annars 

Kakaóduft, án viðbætts sykurs eða annarra sætiefna: 

1805.0001 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna 
1805.009 Annað 

Súkkulaði eða önnur matvæli sem inniheldur kakaó: 

1806.1000 Kakaóduft sem inniheldur viðbættan sykur eða annað sætiefni 

Önnur framleiðsla í blokkum eða plötum sem eru 2 kg eða meira að þyngd eða sem lögur, deig, duft, 

korn eða önnur heild í umbúðum sem innihalda meira en 2 kg: 

1806.2001 Núggatmassi í 5 kg blokkum og stærri 
1806.2009 Annað, þó ekki búðingsduft 

Annað í blokkum, plötum eða stöngum: 

1806.3100 Fyllt 
Ófyllt: 

1806.3201 Suðusúkkulaði í stöngum og plötum, þ.e. súkkulaði sem í eru einungis kakaóbaunir, sykur og 

ekki yfir 30% af kakaósmjöri 

1806.3209 Annað 
Annað: 

1806.9003 Páskaegg 

1806.9009 Annars, þó ekki búðingsduft og fæða sérstaklega tilreidd fyrir sjúka 

1905.2000 Piparkökur og þess háttar 
1905.3000 Sætakex; vöfflur og kexþynnur 

Á vaxtasafi (þar með talið þrúguþykkni) og matjurtasafi, ógerjaður og án viðbætts áfengis, einnig með viðbættum 

sykri eða öðru sætiefni: 

Appelsínusafi: 
Frystur: 

2009.1101 Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum og stærri 
2009.1109 Annar 

Annar: 

2009.1901 Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum og stærri 

2009.1909 Annars 
Greipaldinsafi: 

2009.2001 Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum og stærri 

2009.2009 Annar 
Safi úr hvers konar öðrum sítrusávöxtum: 

2009.3001 Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum og stærri 

2009.3009 Annar 

Ananassafi: 

2009.4001 Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum og stærri 

2009.4009 Annar 
Tómatsafi: 

2009.5001 Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum og stærri 
2009.5009 Annar 

B9
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Þrúgusafi (þar með talið þrúguþykkni): 

2009.6001 Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum og stærri 
2009.6009 Annar 

Eplasafi: 
2009.7001 Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum og stærri 
2009.7009 Annar 

Safi úr hvers konar öðrum ávaxta- eða matjurtarsafa: 
2009.8001 Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum og stærri 

2009.8009 Annar 
Safablöndur: 

2009.9001 Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum og stærri 

2009.9009 Aðrar 

Á vaxtasafi tilreiddur og blandaður umfram það sem tilgreint er í nr. 2009: 

2106.9011 Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum og stærri 

2106.9019 Í öðrum umbúðum 
Efni til framleiðslu á drykkjarvörum: 

2106.9021 Áfengislaus efni (vatnssneiddir kjarnar) 

2106.9022 Síróp með bragðefnum 

2106.9029 Önnur 
2106.9041 Sælgæti sem hvorki inniheldur sykur né kakaó 
2201.1000 Ölkelduvatn og loftblandað vatn 

Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með viðbættum sykri eða öðru sætiefni eða bragðbætt, og 
aðrar óáfengar drykkjarvörur, þó ekki ávaxtasafar í nr. 2009: 

Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með viðbættum sykri eða öðru sætiefni eða 
bragðbætt: 

2202.1001 Gosdrykkir 

2202.1009 Annað 
Annað: 

2202.9001 Úr mjólkurafurðum og öðrum efnisþáttum, enda séu mjólkurafurðir 75% eða meira af þyngd 
vörunnar án umbúða: 

2209.9009 Annars 

Öl gert úr malti: 

2203.0001 Öl gert úr malti og annað yfirgerjað öl sem inniheldur minnst 8% af maltkjarna og minna en 
2% af vínanda miðað við rúmmál 

2203.0009 Annað 

2204.2101 Vínandabætt þrúguþykkni, í tveggja lítra umbúðum eða minni 
2204.2901 Annað vínandabætt þrúguþykkni 

2204.3000 Annað þrúguþykkni 

2206.0000 Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, mjöður) 

2208.9009 Aðrar áfengisblöndur 

2209.0000 Edik og edikslíki fengið úr ediksýru 

3003.9001 Sælgæti (medicated sweets) 

3004.5004 Sælgæti (medicated sweets) 

3004.9004 Sælgæti (medicated sweets) 

3302.1002 Blöndur af ilmandi efnum og blöndum (þar með taldar alkóhólupplausnir) að meginstofni úr 
einu eða fleiri þessara efna til nota sem hráefni til iðnaðar, til drykkjarvöruiðnaðar
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REGLUGERÐ 

um bann við línuveiðum í sunnanverðum Faxaflóa. 

1. gr. 

Frá og með 16. febrúar 1989 til og með 15. mars 1989 eru allar línuveiðar bannaðar 

sunnan línu sem dregin er úr Garðskaga (6405'N, 2242'V) í Álftanes (64906'N, 22002'N). 

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 eiða að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 14. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson. 

30. janúar 1989 Nr. 49 

REGLUR 

fyrir samvinnunefnd um skipulagsmál Þingvalla-, Grafnings- og 

Grímsneshrepps. 

l. gr. 

Samvinnunefnd um skipulagsmál Þingvalla-, Grafnings- og Grímsneshrepps, hér eftir 

kölluð samvinnunefnd, er svo skipuð að í henni eiga sæti 9 fulltrúar. 

Skipulagsstjórn ríkisins skipar formann nefndarinnar en sveitarstjórnir Þingvallahrepps, 

Grafningshrepps og Grímsneshrepps skipa hver um sig tvo fulltrúa úr hópi sveitarstjórnar- 

manna. Þingvallanefnd skipar tvo fulltrúa til þess að gæta hagsmuna þjóðgarðsins. Varamenn 

aðila skulu skipaðir á sama hátt. 
Heimild til fundarsetu með málfrelsi og tillögurétt hafa skipulagsstjóri og fulltrúi hans og 

aðrir sem nefndin óskar hverju sinni. 

2. gr. 

Hlutverk nefndarinnar er að vinna að skipulagi þess svæðis, sem tekur yfir umrædd 

sveitarfélög og þjóðgarðinn eftir því sem þurfa þykir og ganga frá tillögu að svæðisskipulagi 

fyrir þennan landshluta sbr. rgl. nr. 318/1985. 

Nú verður ágreiningur um hversu víðtækt hlutverk nefndarinnar sé við gerð svæðisskipu- 

lagsins og sker þá félagsmálaráðherra úr að fenginni umsókn skipulagsstjórnar og hlutaðeig- 

andi sveitarstjórnar. Leita skal úrskurðar forsætisráðherra ef ágreiningur varðar þjóðgarðinn.
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3. gr. 

Fundi skal halda ársfjórðungslega eða eftir því sem nefndin telur þörf á. 

Formaður boðar til fundar með a.m.k. viku fyrirvara og ákveður fundarstað. 

Fundur er lögmætur ef formaður og helmingur annarra nefndarmanna er viðstaddur. Afl 
atkvæða ræður úrslitum. Þó getur nefndin ekki tekið ákvörðun um mál er varðar sérstaklega 
hagsmuni eins sveitarfélags eða þjóðgarðsins ef fulltrúar (fulltrúi) þeirra lýsa sig andvíga 
þeirri ákvörðun. 

Nefndin kýs sér ritara og vararitara. Skulu formaður og ritari undirrita fundargerðarbók í 
fundarlok eða á næsta fundi þar á eftir. Sá fundarmaður, sem ósamþykktur er ákvörðun 
meirihlutans, á rétt á að fá stutta athugasemd um sérálit sitt bókað. 

Senda skal fundargerðir til nefndarmanna og til félagsmálaráðuneytisins. 

4. gr. 
Pegar samvinnunefnd hefur samþykkt tillögu að skipulagi svæðisins eða þess hluta sem 

hún telur ástæðu til að taka til meðferðar að svo stöddu sendir hún tillöguna ásamt rökstuddri 
greinargerð til viðkomandi sveitarstjórna og Þingvallanefndar. Að fengnu samþykki þessara 
aðila sendir nefndin tillöguna til skipulagsstjórnar. Um meðferð tillögunnar fer samkvæmt 
ákvæðum skipulagslaga. 

Samvinnunefndin getur sett sér nánari vinnureglur um þá þætti sem ástæða þykir að fjalla 
um í svæðisskipulaginu. 

5. gr. 
Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist þannig að hvert sveitarfélag og Þingvallanefnd 

greiða kostnað vegna sinna fulltrúa. Skipulagsstjórn greiðir kostnað vegna síns fulltrúa. 
Með samþykki skipulagsstjórnar getur samvinnunefndin ráðið sér starfsmann til aðstoð- 

ar. Greiðast laun og annar kostnaður við störf hans að hálfu af skipulagsstjórn, að einum 
fjórða af viðkomandi sveitarstjórnum miðað við íbúafjölda og að einum fjórða af Þingvalla- 
nefnd. Ef ekki næst samkomulag sker félagsmálaráðherra úr að fengnum tillögum skipulags- 
stjórnar sbr. þó lög nr. 59 7. maí 1928 um Þjóðgarðinn á Þingvöllum. 

6. gr. 
Stefnt skal að því að samvinnunefndin ljúki störfum fyrir lok núverandi kjörtímabils 

sveitarstjórnar. Ef nefndin óskar og gildar ástæður þykja til getur ráðherra framlengt 
starfstímabil nefndarinnar þó ekki lengur en eitt ár í senn. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt 5. mgr. 3. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. janúar 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 8, nr. 47-49. Útgáfudagur 16. febrúar 1989.
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REGLUGERÐ 

um bann við línuveiðum í norðanverðum Faxaflóa. 

1. gr. 

Frá og með 21. febrúar 1989 til og með 15. mars 1989 eru allar línuveiðar bannaðar í 

norðanverðum Faxaflóa norðan línu, sem dregin er milli eftirgreindra staða: 

1. Göltur (64944'N -23936'V) 

2. 64%31'N - 22958'V 

3. Hjörsey (64931'N - 22922'V) 

2.gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þesarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. $1 

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 1986, um veiðar í fisk- 

veiðilandhelgi Íslands, til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 20. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Þórður Eyþórsson. 

13. febrúar 1989 Nr. 51 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu borgarráðs 
hefur verið ákveðin einstefna á Vonarstræti frá Templarasundi að Suðurgötu. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 20. febrúar 1989. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 13. febrúar 1989. 

Böðvar Bragason. 

B 10 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 52 106 23. janúar 1989 

AUGLÝSING 

um staðfestingu aðalskipulags fyrir Eyrarbakka. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 20. janúar 1989 

staðfest uppdrátt af aðalskipulagi Eyrarbakka 1987-2007. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem skipulagslög nr. 19/1964 gera ráð fyrir. 

Hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps hefur samþykkt hann og skipulagsstjórn ríkisins afgreitt 

hann til staðfestingar ráðuneytisins. 
Jafnframt er úr gildi felldur skipulagsuppdráttur af Eyrarbakka, sem staðfestur var af 

ráðuneytinu 23. desember 1936. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. janúar 1989. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. $3 2. febrúar 1989 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um happdrætti dvalarheimilis 

aldraðra sjómanna, nr. 371 25. október 1976. 

1. gr. 

1. málsl. 7. gr. orðist svo: Verð ársmiða er kr. 4 800,00, en verð endurnýjunarmiða í 
hverjum flokki kr. 400,00. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um happdrætti dvalarheimilis 

aldraðra sjómanna, nr. 16 13. apríl 1973, öðlast gildi 5. apríl 1989. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 19 útgefin 7. janúar 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 9, nr. 5053. Útgáfudagur 21. febrúar 1989.
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REGLUGERÐ 

um lánveitingar Byggingarsjóðs ríkisins. 

I. KAFLI 
Um ráðstöfunarfé Byggingarsjóðs ríkisins og lánaflokka. 

1. gr. 

Ráðstöfunarfé Byggingarsjóðs ríkisins, sem varið skal til almennra veðlána, eru tekjur og 
lánsfé sjóðsins skv. 9. gr. laga nr. 86/1988, þ.á.m. lánsfé vegna skuldabréfakaupa lífeyrissjóða 

af Húsnæðisstofnun ríkisins. Skal útlánum hagað eftir því sem ákveðið er í reglugerð þessari. 

2. gr. 

Samningar lífeyrissjóða og Húsnæðisstofnunar ríkisins um skuldabréfakaup skv. 9. gr. 

laga nr. 86/1988 skulu fara fram árlega og ná yfir tveggja ára tímabil. Samningar skulu gerðir 

fyrir 1. október ár hvert. Húsnæðisstofnun ríkisins skal beita sér fyrir því við samningagerðina 

að skuldabréfakaupum lífeyrissjóðanna verði hagað þannig að greiðslur skiptist sem jafnast 

niður á alla mánuði viðkomandi árs. 

Félagsmálaráðuneytið skal, í samráði við Seðlabanka Íslands, fylgjast með framgangi 

samninga lífeyrissjóðanna. Standi lífeyrissjóður ekki við samning af sinni hálfu, skal ákvæði 3. 

mgr. 6. gr. reglugerðar þessarar gilda. 

Lánskjör skulu vera þau sömu og ríkissjóður býður almennt á fjármagnsmarkaði. 

3. gr. 

Ráðstöfunarfé lífeyrissjóðs telst hér vera inngreidd iðgjöld. vextir, verðbætur og 
afborganir af lánum og öðrum fjármunalegum eignum, að frádregnum greiddum lífeyrisbót- 
um og eðlilegum rekstrarkostnaði. Einnig er heimilt í vissum tilvikum að til frádráttar komi 

kaup og sala á skuldabréfum til skuldbreytinga vegna vangoldinna iðgjalda. 

Þegar ráðstöfunarfé hefur þannig verið ákvarðað vegna ársins á undan því ári. sem 

samningur er gerður um hverju sinni, skal Húsnæðisstofnun ríkisins beita sér fyrir því að 

ráðstöfunarféð verði framreiknað til tveggja ára í senn með áætlaðri breytingu á vísitölu sem 

Seðlabanki Íslands gefur út hvert ár fyrir sig. 
Félagsmálaráðuneytið skal, í samráði við Seðlabanka Íslands, hafa eftirlit með því að 

ráðstöfunarfé lífeyrissjóða sé rétt skráð á hverjum tíma. Hlutfall skuldabréfakaupa lífeyris- 

sjóðs skal miðast við uppfært ráðstöfunarfé sem reiknað er með framangreindum hætti. 

4. gr. 

Lánaflokkar eru þessir: 

Lán til kaupa eða bygginga á nýjum íbúðum. 

Lán til kaupa á notuðum íbúðum. 

3. Lán til bygginga leiguíbúða eða heimila fyrir aldraða og dagvistarstofnana fyrir börn og 

aldraða. 

t
o
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4. Lán til meiri háttar viðbygginga, endurbóta og endurnýjunar á notuðu íbúðarhúsnæði. 

5. Lán til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði. 
6. Sérstök lán til einstaklinga með sérþarfir. 

7. Lán til orkusparandi breytinga á húsnæði. 

8. Lán til tækninýjunga í byggingariðnaði. 

9. Lán til viðurkenndra framkvæmdaaðila í byggingariðnaði. 

0. Lán til kaupa á notuðum sérhönnuðum íbúðum eða bygginga á sérhönnuðum íbúðum 

fyrir fólk 60 ára og eldra. 
Heimilt er að veita fjármagn í formi styrks skv. 8. lið þessarar greinar. 

5. gr. 

Í tengslum við gerð fjárlaga, lánsfjárlaga og samninga við lífeyrissjóði skv. 9. gr. laga nr. 
86/1988, skal Húsnæðisstofnun ríkisins gera árlega áætlun um lán til kaupa og smíði íbúða og 
fjármögnun þeirra og sendir síðan tillögur til ráðherra um skiptingu fjármagns milli einstakra 

útlánaflokka sem taldir eru upp í 4. gr. reglugerðar þessarar. 

Ákvörðun um skiptingu ráðstöfunarfjárins á lánaflokka er síðan tekin í samráði við 
ráðherra þegar fyrir liggja samþykkt fjárlög og lánsfjárlög. 

Sameiginleg atriði um lánsrétt til nýbygginga, til kaupa á notuðum íbúðum, til meiri háttar 
viðbygginga, endurbóta og endurnýjunar á notuðu íbúðarhúsnæði og til orkusparandi 

breytinga á íbúðarhúsnæði. 

6. gr. 
Einstaklingar, sem sannanlega hafa greitt iðgjöld til lífeyrissjóða í samtals 20 mánuði á 

undanförnum 24 mánuðum áður en lánsumsókn er lögð fram, eiga rétt á lánum til nýbygginga, 
til kaupa á notuðum íbúðum, til endurbóta eða endurnýjunar á húsnæði og til orkusparandi 

breytinga á húsnæði enda hafi lífeyrissjóður umsækjanda gert bindandi samning við Húsnæð- 

isstofnun ríkisins um skuldabréfakaup, sbr. 2. gr. reglugerðar þessarar. 

Kaupi lífeyrissjóður umsækjanda skuldabréf fyrir a.m.k. 55% af ráðstöfunarfé sínu, á 
umsækjandi hámarkslánsrétt en lágmarkslánsrétt ef sjóðurinn kaupir fyrir 20% af ráðstöfuna- 

fé sínu. Að öðru leyti ákvarðast lánsréttur hlutfallslega þar á milli miðað við skuldabréfakaup. 

Kaupi lífeyrissjóður umsækjanda skuldabréf fyrir minna en 20% af ráðstöfunafé sínu er ekki 
um rétt til láns að ræða. 

Standi lífeyrissjóður ekki við samning af sinni hálfu en ver þó a.m.k. 20% af ráðstöfunar- 

fé sínu til skuldabréfakaupa, lækkar lánsfjárhæð hlutfallslega í samræmi við hin raunverulegu 
skuldabréfakaup. Þetta gildir einnig þótt svar um lánsrétt og svar um lánsfjárhæð og 

afgreiðslutíma láns hafi þegar borist umsækjanda, sbr. 17. gr. Hafi lán verið veitt að hluta, 

lækkar ógreiddi hlutinn hlutfallslega í samræmi við hin raunverulegu skuldabréfakaup sem 
fyrsti hluti láns miðaðist við. 

1. gr. 

Ef umsækjandi hefur greitt iðgjöld til fleiri en eins lífeyrissjóðs í samtals 20 mánuði á 
undanförnum 24 mánuðum áður en umsókn er lögð fram, ákvarðast lánsréttur hans í samræmi 

við þau réttindi sem skuldabréfakaup hvers einstaks sjóðs veita í hlutfalli við greiðslutíma 

iðgjalda til hinna einstöku sjóða. 

8. gr. 

Hafi menn verið í hlutastörfum en þó unnið á almennum vinnumarkaði sem nemur 

fjórðungi ársverks (13 vikur á ári) undanfarin tvö ár áður en umsókn er lögð fram, miðast
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réttur þeirra við skuldabréfakaup hlutaðeigandi lífeyrissjóðs. Ella skal farið með lánsumsókn 

þeirra eftir 9. gr. reglugerðar þessarar enda teljist þá heimilisstarf þeirra aðalstarf. Í öðrum 
tilvikum ákveður húsnæðismálastjórn hvernig með skuli farið. 

9. gr. 
Umsækjandi, sem hefur heimilisstörf að aðalstarfi og er hvorki í hjúskap né sambúð, á 

hámarkslánsrétt skv. 6. gr. reglugerðar þessarar enda hafi hann ekki haft meiri launuð störf á 

vinnumarkaði en sem nemur fjórðungi ársverks (13 vikur) eða hærri árslaun en kr. 75 000 
miðað við kauplag á árinu 1985 skv. útreikningum Þjóðhagsstofnunar. 

Sé sá, sem heimilisstörf stundar sem aðalstarf, í hjúskap eða sambúð á hann sama lánsrétt 

og maki. 

10. gr. 

Lánsréttur hjóna og sambýlisfólks miðast við meðaltal lánsréttar þeirra. Með sambýlis- 

fólki er í reglugerð þessari átt við karl og konu sem eru í sambúð þegar umsókn berst 

Húsnæðisstofnun samkvæmt þjóðskrá eða öðrum ótvíræðum gögnum. 

11. gr. 

Þeir sem stunda árstíðabundna vinnu skulu af þeim sökum einskis missa af rétti sínum. 

Hér er átt við menn sem eru reglulegir þátttakendur á vinnumarkaði en hafa ekki haft 

samfellda vinnu vegna þess að hún er breytileg frá einum árstíma til annars. Húsnæðismála- 

stjórn skal í sérhverju tilfelli skera úr um lánsrétt umsækjanda. 

12. gr. 

Lánsréttur þeirra, sem vegna tímabundinna veikinda hafa ekki greitt iðgjöld í lífeyris- 

sjóð, skal af þeirri ástæðu ekki skerðast. 

Við ákvörðun um tímabundin veikindi skal m.a. tekið mið af því hvort umsækjandi hafi á 
veikindatímabilinu fengið greidda sjúkradagpeninga skv. lögum um almannatryggingar nr. 

67/1971 með síðari breytingum eða geti sýnt fram á að hann hafi átt rétt á að njóta þeirra. 

13. gr. 

Þeir sem hverfa tímabundið af vinnumarkaði vegna endurmenntunar eða annars náms, 

skulu einskis missa af rétti sínum af þeim sökum enda sýni þeir fram á að þeir hafi átt lánsrétt, 

sbr. 6. gr., þegar námið eða endurmenntunin hófst. 

14. gr. 

Elli- og örorkulífeyrisþegar eiga hámarkslánsrétt samkvæmt reglugerð þessari enda þótt 

þeir fullnægi ekki skilyrði 6. gr. um iðgjaldagreiðslu til lífeyrissjóða í samtals 20 mánuði á 

undanförnum 24 mánuðum. Sama gildir um þá, sem verið hafa utan vinnumarkaðar vegna 

fötlunar, örorku eða aldurs þótt þeir séu ekki lífeyrisþegar. 

15. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 6.-14. gr., er húsnæðismálastjórn heimilt að synja um lán ef 

umsækjandi á fyrir fleiri en eina íbúð, sjá þó 2. mgr. Miðað er við íbúðareign undanfarin þrjú 

ár áður en umsókn er lögð fram. 

Eigi umsækjandi tvær íbúðir fyrir, eða hafi átt þær á undanförnum þremur árum áður en 

umsókn er lögð fram, er heimilt að veita skert lán ef umsækjandi sýnir fram á sölu á a.m.k. 
annarri íbúðinni enda mæli félagslegar aðstæður með lánveitingum. Með félagslegum 
aðstæðum er hér m.a. átt við þau tilvik er báðar íbúðir umsækjanda eru notaðar í þágu 

fjölskyldu hans eða þær eru í sitt hvoru byggðarlaginu af fjölskylduástæðum. — Lánið nemi 

50% af láni miðað við lánsrétt umsækjanda.
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Eigi umsækjandi hluta í fleiri en einni íbúð skal við það miðað hvort eign hans nemi í heild 
ígildi tveggja eða fleiri íbúða. 

Ef umsækjandi er í hjónabandi eða óvígðri sambúð, skal miða við íbúðareign beggja 

aðila. 
Ákvörðun húsnæðismálastjórnar um synjun á lánveitingu eða um veitingu á skertu láni 

skal vera rökstudd skriflega í sérhverju tilviki. 

16. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 6.-37. gr. er húsnæðismálastjórn heimilt að lækka lánsfjárhæð og 

breyta lánskjörum ef umsækjandi á fyrir fullnægjandi íbúðarhúsnæði eða hefur átt fullnægj- 
andi íbúð á undanförnum þremur árum, skuldlausa eða skuldlitla, og stærri en 180 m2, brúttó, 

að frádregnum bílskúr. Stærðarútreikningur fer samkvæmt ákvæði 26. gr. 

Með fullnægjandi íbúðarhúsnæði er í grein þessari átt við íbúð þar sem söluverð er ekki 

lægra en nemur tvöföldu nýbyggingarláni miðað við lánsrétt umsækjanda, þegar sölusamning- 
ur liggur fyrir, ella brunabótamati. 

Með skuldlítilli íbúð er átt við íbúð þar sem áhvílandi lán, uppfærð, nema lægri fjárhæð en 

20% af söluverði, þegar sölusamningur liggur fyrir, ella brunabótamati. Með skuldum er 

einungis átt við skuldir sem stafa af byggingu eða kaupum íbúðar. 

Umsækjandi leggi fram nauðsynleg gögn til sönnunar þeim skuldum sem hvíla á íbúðinni, 
s.s. afrit af skattframtölum og veðbókarvottorð. 

Ef umsækjandi er í hjónabandi eða óvígðri sambúð skal miða við íbúðareign beggja. 

Ef heimildarákvæði 1. mgr. um lækkun á lánsfjárhæð og breytingu á lánskjörum (vextir 

og lánstími) er beitt, skal lán veitt með eftirfarandi hætti: 
a) Lánsfjárhæð. Lán nemi 50% af láni miðað við lánsrétt umsækjanda. 
b) Vextir. Vextir verði þeir sömu og meðalvextir á skuldabréfum banka og sparisjóða 

samkvæmt útreikningi Seðlabanka Íslands. 
c) Lánstími. Lánstími verði allt að 10 árum. 

Ákvörðun húsnæðismálastjórnar um lækkun á lánsfjárhæð og breytingu á kjörum skal 

vera rökstudd skriflega í sérhverju tilviki. 

Sameiginleg atriði um afgreiðslu á lánum til nýbygginga, til kaupa á notuðum íbúðum, til meiri 

háttar viðbygginga, endurbóta og endurnýjunar á notuðu íbúðarhúsnæði og til orkusparandi 

breytinga á íbúðarhúsnæði. 

17. gr. 

Umsækjendur, sem uppfylla skilyrði um lánveitingu vegna nýbyggingarlána, lána til 

kaupa á notuðum íbúðum, lána vegna meiri háttar viðbygginga, endurbóta og endurnýjunar á 
notuðu íbúðarhúsnæði og orkusparandi breytinga á íbúðarhúsnæði, skulu innan þriggja 
mánaða frá því umsókn var lögð fram, fá svar um lánsrétt, sbr. 2. málsl., enda hafi 

Húsnæðisstofnun ríkisins borist fullnægjandi gögn, sbr. 65. gr. — Í svari, sbr. 1. málsl., skal 

koma fram að umsækjandi hafi greitt iðgjöld í lífeyrissjóð í tilskilinn tíma og hann uppfylli að 

öðru leyti skilyrði laga um væntanlega lánveitingu. Einnig komi fram í svari að lánsréttur 

umsækjanda sé bundinn því að lífeyrissjóður hans hafi fullnægt samningi við Húsnæðisstofnun 

ríkisins um skuldabréfakaup. — Endanlegt svar um lánsfjárhæð og afgreiðslutíma láns berist 

umsækjanda eigi síðar en einu ári áður en fyrsti hluti láns kemur til afgreiðslu. Í því svari komi 
einnig fram að standi lífeyrissjóður umsækjanda ekki við skuldbindingar sínar um skulda- 

bréfakaup af Húsnæðisstofnun ríkisins, geti komið til lækkunar á lánsfjárhæð. 

Lánsumsókn skal berast Húsnæðisstofnun ríkisins innan eins árs frá dagsetningu 
kaupsamnings og/eða botnúttektar. Gildir þetta um þá sem eiga rétt á nýbyggingarlánum eða 

lánum til kaupa á notuðum íbúðum.
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Áður en lán er veitt skal umsækjandi leggja fram endanleg fullnægjandi gögn, sbr. 65. gr., 

þ.á.m. nýja kostnaðar- og greiðsluáætlun. Ef í ljós kemur að hin endanlega kostnaðaráætlun 
er verulega frábrugðin þeirri, sem lögð var fram í upphafi, er heimilt að endurskoða þá 

lánsfjárhæð, sem ákveðin hafði verið skv. 1. mgr. þessarar greinar, í réttu hlutfalli við þær 

breytingar á kostnaðaráætlun sem átt hafa sér stað. 
Húsnæðisstofnun/ráðgjafarstöð skal kynna umsækjanda þá greiðslubyrði sem væntanleg 

lántaka hans hefur í för með sér. Telji húsnæðismálastjórn augljóst að umsækjandi geti ekki 

með neinu móti staðið undir fjármögnun viðkomandi íbúðar skal skýra honum frá því. 

Jafnframt er húsnæðismálastjórn þá heimilt að krefjast ríkari ábyrgðar á láninu, svo sem 
bankaábyrgðar, eða fresta lánveitingu þar til fjárhagur umsækjanda er með þeim hætti að 

hann geti staðið undir skuldbindingu láns en að öðrum kosti synja um lánveitingu. 

18. gr. 

Nýbyggingarlán og lán til kaupa á notuðum íbúðum skal að jafnaði ekki veita sama 
umsækjanda oftar en á fimm ára fresti. Húsnæðismálastjórn er heimilt að veita undanþágu frá 

þeirri meginreglu svo sem ef umsækjandi þarf vegna atvinnu sinnar eða af öðrum ástæðum að 
flytjast milli byggðarlaga. Sama á við ef um hjónaskilnað er að ræða. 

Lán til orkusparandi breytinga á húsnæði skal að jafnaði ekki veita sama umsækjanda 

oftar en á fimm ára fresti. 

19. gr. 

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

meiri háttar viðbygginga, endurbóta og endurnýjunar eða orkusparandi breytinga, skal ganga 

fyrir úthlutun lána til þeirra sem eiga íbúð fyrir og skulu fyrrnefnd lán afgreidd í sömu röð og 

umsóknir berast. Lán skulu þó aldrei afgreidd nema íbúðir séu veðhæfar. 

Við úthlutun lána til þeirra, sem eru að byggja eða kaupa sína fyrstu íbúð annars vegar og 

þeirra sem eiga fullnægjandi íbúð í skilningi þessarar greinar hins vegar, skal að jafnaði miðað 
við að biðtími fyrrnefnda hópsins eftir lánsúthlutun sé helmingi styttri en hins síðari. 
Lánsúthlutun til síðarnefnda hópsins skal þó flýtt umfram það sem að framan greinir ef í ljós 
kemur að fé er enn óráðstafað. 

Húsnæðismálastjórn er heimilt að ákveða að þeir umsækjendur, sem teljast eiga 

ófullnægjandi íbúð, sbr. 4. mgr., og þurfa að skipta um húsnæði af fjölskylduástæðum, skuli fá 

lán sín afgreidd um leið og þeir sem eru að eignast sína fyrstu íbúð. Um lánsfjárhæð fer hins 

vegar eins og um síðari kaup sé að ræða. 

Íbúð telst ófullnægjandi ef stærð íbúðar og fjölskyldustærð eru með eftirfarandi hætti: 

Fjölskyldustærð: Íbúð minni en: 

1 40 m“ 
2 (hjón) 55 m“ 
3 70 m 
4 80 m? 
5 100 m* 

Ef um stærri fjölskyldu er að ræða metur húsnæðismálastjórn hvert tilfelli sérstaklega. 

Um stærðarútreikninga fer eftir 26. gr. 

Íbúð getur einnig talist ófullnægjandi í skilningi þessarar greinar, enda þótt ákvæði 4. 

mgr. um fjölskyldustærð og íbúðarstærð eigi ekki við, ef um er að ræða sérþarfir eins eða fleiri 

íbúa, s.s. vegna elli eða fötlunar. 
Jafnframt telst íbúð ófullnægjandi, án tillits til fjölskyldustærðar og íbúðarstærðar, ef hún 

er heilsuspillandi að dómi læknis eða heilbrigðisfulltrúa í viðkomandi sveitarfélagi samkvæmt 
ákvæðum heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972 með síðari breytingum.



Nr. 54 112 8. febrúar 1989 

20. gr. 

Eigi síðar en einu ári áður en fyrsti hluti láns á að koma til afgreiðslu, skal Húsnæðisstofn- 
un taka ákvörðun um veitingu lána til umsækjenda sem lagt hafa inn fullgildar umsóknir. 

Lánsbeiðni er fullgild, liggi öll tilskilin gögn fyrir, sbr. 65 gr., þ. á m. gögn um veðhæfni 
eða bankaábyrgð og frumdrög að kostnaðar- og greiðsluáætlun vegna væntanlegra kaupa eða 

bygginga á íbúðarhúsnæði. 
Hafi fullgild gögn ekki borist Húsnæðisstofnuninni þremur mánuðum fyrir lánveitingar- 

dag, skal fresta lánveitingu um þrjá mánuði. Leggi umsækjandi að þeim tíma liðnum ekki fram 

fullgilda umsókn, fær umsóknin nýtt númer og færist aftast í röðina, sbr. hér 1. mgr. 19. gr. 
Heimilt er að skipta öllum lánum í allt að þrjá hluta eftir nánari reglum er húsnæðismála- 

stjórn setur enda fylgi lánið eða lánshlutarnir að fullu ársfjórðungslegum breytingum á vísitölu 

byggingarkostnaðar. 

21. gr. 

Hafi húsnæðismálastjórn gert samning við lánastofnun um afgreiðslu lána skv. 10. gr. 

laga nr. 86/1988 skal lántakanda gefinn kostur á því að viðkomandi lánastofnun sjái um 

lánssamning, afgreiðslu og útborgun lánsins og annist mat á kostnaðar- og greiðsluáætlunum 

sem lagðar skulu inn til Húsnæðisstofnunar ríkisins. 
Vitji lántakandi ekki lánveitingarinnar hjá viðkomandi lánastofnun næstu sex mánuði frá 

fyrsta útborgunardegi hvers láns eða lánshluta, fellur hún úr gildi nema um annað hafi verið 

samið. Á þessu tímabili breytist lánsfjárhæðin ekki, sbr. þó 4. mgr. 20. gr. 

II. KAFLI 

Um lánveitingar einstakra lánaflokka. 

Lán til kaupa eða bygginga á nýjum íbúðum. 

22. gr. 

Lán til kaupa eða bygginga á nýjum íbúðum skv. 1. tölul. 4. gr. reglugerðar þessarar skulu 

veitt umsækjendum til að byggja eða kaupa nýjar íbúðir til eigin afnota eða útleigu að 

fullnægðum þeim skilyrðum sem fram koma í reglugerð þessari. 

Þegar einstaklingar eiga í hlut ræðst lánsfjárhæð af eftirfarandi atriðum: 
a. Samningi lífeyrissjóðs umsækjanda og Húsnæðisstofnunar ríkisins um skuldabréfakaup, 

sbr. 6. gr. reglugerðar þessarar. 

b. Hvort umsækjandi er að byggja eða kaupa sína fyrstu íbúð eða ekki, sbr. 23.-25. gr. 

c. Stærð íbúðar, sbr. 26. gr. 

23. gr. 

Lánsfjárhæð til hverrar íbúðar, þegar í hlut á umsækjandi sem er að byggja eða kaupa sína 

fyrstu íbúð eða fellur undir undantekningarákvæði 24. gr., skal miða við hve miklu af 

ráðstöfunarfé sínu lífeyrissjóður umsækjanda hefur varið til skuldabréfakaupa af Húsnæðis- 

stofnun ríkisins, sbr. 6. gr., eins og hér segir: 

Hlutfall ráðstöfunarfjár lífeyrissj. Lánsfjárhæð kr./íbúð 
20% 700 000 

55% 2 100 000 

Önnur lán nema hlutfallslegri fjárhæð þar á milli eftir lánsrétti umsækjanda í samræmi við 

skuldabréfakaup lífeyrissjóðs hans. 

Ofangreindar fjárhæðir eru miðaðar við vísitölu byggingarkostnaðar í ársbyrjun 1986, 

250 stig (desember 1982 =100), og breytast ársfjórðungslega í samræmi við breytingar 

vísitölunnar.
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24. gr. 

Umsækjandi getur talist vera að byggja eða kaupa í fyrsta sinn enda þótt hann hafi áður 
fengið lán úr Byggingarsjóði ríkisins, hafi hann misst íbúð sína eða mestan hluta eignar sinnar í 

henni af eftirtöldum ástæðum: 

a) Vegna hjónaskilnaðar. Ef um hjónaskilnað er að ræða, skal umsækjandi senda inn ljósrit 

af skilnaðarleyfi þar sem fram kemur hvernig íbúð hjónanna var ráðstafað. Ef eignarhluti 

umsækjanda er lægri en sem nemur 25% af hámarkslánsfjárhæð nýbyggingarláns, er 
heimilt að líta svo á að hann sé að byggja eða kaupa í fyrsta sinn. 

b) Vegna greiðsluerfiðleika. Ef um greiðsluerfiðleika hefur verið að ræða og umsækjandi 
hefur selt sína fyrri íbúð til að forðast enn frekari greiðsluerfiðleika skal hann því til 
staðfestingar leggja fram sölusamning vegna fyrri eignar. Einnig skal hann leggja fram 
staðfest yfirlit er sýni þá greiðsluerfiðleika sem hann var kominn í, unnið af viðurkennd- 

um aðila. 
c) Vegna greiðsluþrots/gjaldþrots. Hafi íbúðareigandi orðið fyrir greiðslu- eða gjaldþroti, 

þarf hann að leggja fram sannanir því til staðfestingar, s.s. staðfest uppgjör frá 

lögfræðingi, viðskiptafræðingi, löggiltum endurskoðanda eða vottorð skiptaráðanda. 
Einnig er heimilt að líta svo á að umsækjandi sé að byggja eða kaupa í fyrsta sinn ef hann 

hefur átt verkamannabústað fyrir og er að hefja nýbyggingu utan verkamannabústaðakerfis- 

ins enda hafi eignarhluti hans numið lægri fjárhæð en sem svarar 25% af hámarkslánsfjárhæð 

til nýbyggingar. 

Auk þeirra tilvika, sem rakin hafa verið í þessari grein, er heimilt að líta svo á að 

umsækjandi sé að byggja eða kaupa í fyrsta sinn í öðrum sérstökum undantekningartilvikum 
enda mæli sanngirnisrök með því. 

25. gr. 

Eigi umsækjandi íbúð fyrir og umsókn hans fellur ekki undir undantekningarákvæði 24. 
gr., fer lánsfjárhæð til hverrar íbúðar eftir skuldabréfakaupum lífeyrissjóðs umsækjanda af 
Húsnæðisstofnun ríkisins, sbr. 6. gr., með þeim hætti sem að neðan greinir. Lánsfjárhæð 

nemur 70% af nýbyggingarláni eins og um fyrstu kaup sé að ræða. 

Hlutfall ráðstöfunarfjár lífeyrissj. Lánsfjárhæð kr./íbúð 
20% 490 000 
55% 1470 000 

Önnur lán nema hlutfallslegri fjárhæð þar á milli eftir lánsrétti umsækjanda í samræmi við 

skuldaréfakaup lífeyrissjóðs hans. 
Ofangreindar fjárhæðir eru miðaðar við vísitölu byggingarkostnaðar í ársbyrjun 1986, 

250 stig (desember 1982=100), og breytast ársfjórðungslega í samræmi við breytingar 

vísitölunnar. 

20. gr. 

Lán til nýrra íbúða skulu skerðast um 2% fyrir hvern m2, sem íbúðin er stærri en 180 m2, 

brúttó. Um bílskúr gildir ákvæði 12. mgr. þessarar greinar. Fari íbúð yfir 230 m2, brúttó, er 

ekki veitt lán. Gildir þetta um teikningar sem samþykktar eru af byggingarnefndum frá og 

með 14. apríl 1987. 
Til grundvallar öllum útreikningum skulu lagðar fram teikningar, sem samþykktar hafa 

verið af byggingarnefnd, enda hafi verið gætt ákvæða byggingarreglugerðar (nr. 291/1979 með 
síðari breytingum) um teikningar, sbr. ákvæði 3.2.4., 3.2.6. og 3.2.7. byggingarreglugerðar- 
innar. 

Til grundvallar útreikningum á stærð íbúða er höfð hliðsjón af ÍST 50 (útg. 1. desember 
1986).
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Flatarmál íbúðareiningar er stærð þess flatar sem takmarkast af útlínum umlykjandi 

útveggja og miðlínum umliggjandi innveggja. Innbyggðar svalir og stigagangar í fjölbýlishús- 

um reiknast ekki með í flatarmáli. 

Utanmál útveggja úr steinsteypu, þar sem hitaeinangrun er að innan, er ytri brún steypts 

veggflatar. 

Utanmál útveggja úr steinsteypu, þar sem hitaeinangrun er að utan, er ytri brún 

vatnsvarnarklæðningar. 

Utanmál útveggja úr timbri/stáli er ytri brún vatnsvarnarklæðningar. 

Séreign og sameign í kjallara/jarðhæð reiknast með íbúðarstærð. Sameignarflatarrnál er 
samanlagt brúttóflatarmál þess hluta sameiginlegs húsnæðis sem skiptist jafnt á milli 
eignarhluta. Til slíks húsrýmis heyra: t.d. þvottahús, kyndiklefar, sameiginlegar geymslur, 

reiðhjólageymsla og sorpgeymsla. Sameiginlegir stigar og gangar í fjölbýlishúsum teljast ekki 

til þess hluta sameiginlegs húsnæðis sem skiptist jafnt á milli eignarhluta. 
Flatarmál íbúðarrýmis í rishæð reiknast þar sem hæð að ytri brún þaks er 180 cm eða 

hærri. 

Flatarmál íbúðarrýmis í kjallara/jarðhæð, sem er niðurgrafið, skal reikna þannig til 
minnkunar að flatarmál íbúðarrýmis er margfaldað með eftirfarandi stuðlum. Sé kjallari/ 

jarðhæð niðurgrafin, skal fundin út meðalhæð á jarðlínu þannig að jarðvegshæð frá steyptri 

gólfplötu er tekin á fjórum ystu hornum húss/íbúðar og fundið meðaltal þeirra hæða: 

Jarðvegur/meðalhæð. 
A. 0-20 em Stuðull 1.0. 

A. 20-60 cm Stuðull 0.9. 

A. 60-100 em Stuðull 0.8. 

A. 100-140 cm Stuðull 0.7. 

A. 140-180 em Stuðull 0.6. 

A. 180-220 cm eða meira Stuðull 0.5. 

Ef stigar eru innan íbúðar, skal flatarmál stigaopa reiknast þannig til frádráttar 
íbúðarrými: 

Stigaop kjallara/jarðhæðar 4.0 m* 

Stigaop íbúðarhæðar 70 m? 
Stigaop rishæðar 3.0 m* 

Ef bifreiðageymsla er í húsi, reiknast hún ekki með íbúðarrými enda sé hún aðskilin frá 
íbúð. 

Ef sól-/garðstofa tengist íbúð með beinum aðgangi, margfaldast flatarmál hennar með 

margföldunarstuðlinum 0.5. Sól-/garðstofa, sem er sérstæð, reiknast ekki með flatarmáli 
íbúðarrýmis. Sól-/garðstofa er húsrými, þar sem þak og hliðar eru úr gleri, nema þær hliðar er 

snúa að íbúðarrými. 

Ef atvinnuhúsnæði er leyft í íbúðarhúsnæði, reiknast það ekki með enda sé það aðskilið 
með heilum veggjum frá íbúð. Umsækjandi skal leggja fram skriflega yfirlýsingu sveitar-/ 

bæjarstjórnar um að atvinnurekstur sé leyfður á viðkomandi stað. 

Þegar um er að ræða íbúðir á lögbýlum, er heimilt að víkja frá þeim reglum, sem fram 
koma í þessari grein, til aukningar húsrýmisins vegna sérstöðu lögbýlanna. Húsnæðismála- 
stjórn setur nánari reglur um þetta efni. 

27. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 22.-26. gr. má lánsfjárhæð aldrei vera hærri en sem nemur 70% af 

kostnaðaráætlun viðkomandi íbúðar eða 70% af raunverulegu kaupverði íbúðarinnar eins og 
um fullbúna íbúð sé að ræða.
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28. gr. 

Heimilt er að veita lán til byggingar leiguíbúða fyrir almennan markað þegar þeim 

íbúðum er ætlað að þjóna slíkum tilgangi til frambúðar. 
Óheimilt er að selja leiguíbúðir sem byggðar eru samkvæmt ákvæðum þessarar greinar 

nema lán, sem á þeim hvíla úr Byggingarsjóði ríkisins, séu gerð upp áður. 

Lánsfjárhæð skal miðast við lágmarkslánsrétt, sbr. 25. gr. 

29. gr. 

Með nýbyggingarláni getur farið annað eftirtalinna lána: 

a) Lán til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði. 
b) Lán til einstaklinga með sérþarfir. 

30. gr. 

Lánstími nýbyggingarlána skal vera allt að 40 árum. Um lánskjör að öðru leyti gilda 
ákvæði 67. gr. 

Lán til kaupa á notuðum íbúðum. 
31. gr. 

Lán til kaupa á notuðum íbúðum skv. 2. tölul. 4. gr. reglugerðar þessarar skulu veitt 

umsækjendum til að kaupa notaðar íbúðir, til eigin afnota eða útleigu, er hlotið hafa samþykki 

byggingaryfirvalda. 

Þegar einstaklingar eiga í hlut ræðst lánsfjárhæð af eftirfarandi atriðum: 
a. Samningi lífeyrissjóðs umsækjanda og Húsnæðisstofnunar ríkisins um skuldabréfakaup, 

sbr. 6. gr. reglugerðar þessarar. 
b. Hvort umsækjandi er að kaupa sína fyrstu íbúð eða ekki, sbr. 32. og 33. gr. 

32. gr. 

Lánsfjárhæð til hverrar íbúðar þegar í hlut á umsækjandi, sem er að kaupa sína fyrstu 
íbúð, fer eftir því hve lífeyrissjóður hans hefur varið miklu af ráðstöfunarfé sínu til 

skuldabréfakaupa af Húsnæðisstofnun ríkisins, sbr. 6. gr., með þeim hætti sem að neðan 

greinir. Lánsfjárhæð nemur 70% af nýbyggingarláni eins og um fyrstu kaup sé að ræða: 

Hlutfall ráðstöfunarfjár lífeyrissj. Lánsfjárhæð kr./íbúð 

20% 490 000 
55% 1 470 000 

Önnur lán nema hlutfallslegri fjárhæð þar á milli eftir lánsrétti umsækjanda í samræmi við 

skuldabréfakaup lífeyrissjóðs hans. 

Ofangreindar fjárhæðir eru miðaðar við vísitölu byggingarkostnaðar í ársbyrjun 1986, 
250 stig (desember 1982=100), og breytast ársfjórðungslega í samræmi við breytingar á 
vísitölunni. 

33. gr. 

Eigi umsækjandi íbúð fyrir og umsókn hans fellur ekki undir undantekningarákvæði 24. 

gr., fer lánsfjárhæð til hverrar íbúðar eftir skuldabréfakaupum lífeyrissjóðs umsækjanda af 

Húsnæðisstofnun ríkisins, sbr. 6. gr., með þeim hætti sem að neðan greinir. Lánsfjárhæð 

nemur 70% af nýbyggingarláni eins og um síðari kaup sé að ræða: 

Hlutfall ráðstöfunarfjár lífeyrissj. Lánsfjárhæð kr./íbúð 

20% 343 000 
55% 1 029 000
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Önnur lán nema hlutfallslegri fjárhæð þar á milli eftir lánsrétti umsækjanda í samræmi við 

skuldabréfakaup lífeyrissjóðs hans. 

Ofangreindar fjárhæðir eru miðaðar við vísitölu byggingarkostnaðar í ársbyrjun 1986, 
250 stig (desember 1982=100), og breytast ársfjórðungslega í samræmi við breytingar 

vísitölunnar. 

34. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 32. og 33. gr. má lánsfjárhæð aldrei vera hærri en sem svarar 70% af 

raunverulegu kaupverði íbúðarinnar. Við mat á raunverulegu kaupverði skal höfð hliðsjón af 
upplýsingum Fasteignamats ríkisins um kaupverð íbúða á hverjum tíma. Ef um óeðlileg frávik 
er að ræða nemur lánsfjárhæð 70% af þeirri fjárhæð sem Húsnæðisstofnunin viðurkennir sem 

ígildi raunverulegs kaupverðs. Enn fremur má lánið, að viðbættum áhvílandi lánum, 
uppfærðum, úr Byggingarsjóði ríkisins, aldrei nema hærri fjárhæð en 70% af nýbyggingarláni 
miðað við lánsrétt umsækjanda. 

35. gr. 

Auk lána til einstaklinga er einnig heimilt að veita lán til kaupa á notuðu húsnæði þeim 

aðilum, sem reka stofnanir, svo sem fyrir öryrkja eða fatlaða, enda hafi viðkomandi stofnun 

hlotið starfsleyfi hlutaðeigandi ráðuneytis. Slík lán er einnig heimilt að veita þeim aðilum sem 

festa kaup á notuðum íbúðum fyrir öryrkja eða fatlaða. Þegar slíkir aðilar eiga í hlut, miðast 
lánsfjárhæð við hámarkslán skv. 32. gr. 

36. gr. 
Með láni til kaupa á notuðum íbúðum getur farið eitt eða fleiri af eftirtöldum lánum: 

a) Lán til meiri háttar viðbyggingar, endurbóta og endurnýjunar á íbúðarhúsnæði. 

b) Lán til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði. 
c) Lán til einstaklinga með sérþarfir. 
d) Lán til orkusparandi breytinga á íbúðarhúsnæði. 

37. gr. 

Lánstími skal vera allt að 40 árum. Um lánskjör og tryggingar gilda að öðru leyti ákvæði 

67. gr. 

Lán til bygginga leiguíbúða eða heimila fyrir aldraða og dagvistarstofnana 
fyrir börn og aldraða. 

38. gr. 

Lán til bygginga leiguíbúða eða heimila fyrir aldraða og dagvistarstofnana fyrir börn og 

aldraða skv. 3. tölul. 4. gr., er heimilt að veita þeim, sem byggja leiguíbúðir, hjúkrunarheimili 

eða dagvistarstofnanir handa börnum eða öldruðum. Sé um söluíbúð fyrir aldraða að ræða er 
veitt nýbyggingarlán skv. 1. tölul. 4. gr. 

Húsnæðismálastjórn skal við gerð fjárhagsáætlunar hverju sinni ákveða hámarkshlutfall 

lána skv. 15. gr. laga nr. 86/1988. Taka verður tillit til þess fjármagns, sem inn kemur við sölu 

hlutdeildarbréfa, en þó að því marki að þeir, sem fyrir framkvæmdum standa, leggi aldrei 
fram minna en 20% byggingarkostnaðar þegar um byggingar í þágu aldraðra er að ræða. 

Einnig skal í slíkum tilvikum taka tillit til fjármagns frá Framkvæmdasjóði aldraðra ef um er að 
ræða styrkhæfa byggingu. Heildarfjármögnun Húsnæðisstofnunar ríkisins og Framkvæmda- 
sjóðs aldraðra skal aldrei fara upp fyrir 80% af heildarkostnaði. Þegar bygging dagvistarheim- 
ila fyrir börn á vegum sveitarfélaga á í hlut, skal framlag ríkissjóðs skv. lögum nr. 112/1976 og 

lán Byggingarsjóðs ríkisins samanlagt ekki fara yfir 80% af byggingarkostnaði.
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39. gr. 
Lán þessi skulu því aðeins veitt að fyrir liggi niðurstöður könnunar er sýni þörf 

framkvæmda á þessu sviði í hlutaðeigandi sveitarfélagi og viðkomandi ráðuneyti mæli með 

framkvæmdinni, þ.e. heilbrigðisráðuneytið ef um íbúðir eða heimili fyrir aldraða er að ræða 
en menntamálaráðuneytið ef dagvistarstofnanir fyrir börn eiga í hlut. 

Heimilt er að fengnu leyfi Seðlabanka Íslands að selja lífeyrisþegum hlutdeild í íbúðum, 
sem byggðar eru skv. þessari grein, með þeim kvöðum að eignarhluti kaupanda standi 
óhreyfður í íbúðinni á meðan hann hefur afnot af henni en greiðist síðan með fullum 
verðbótum skv. lánskjaravísitölu en án vaxta. 

Einstaklingar, sem með kaupum á slíkum hlutum, vilja tryggja sé leigurétt á íbúð eða 
vistun á dvalarheimili, skulu fá í hendur verðtryggð skuldabréf fyrir þeirri fjárhæð sem 

hlutareign nemur. Skuldabréfin skulu tryggð með 2. veðrétti í viðkomandi íbúð næst á eftir 

láni Byggingarsjóðs ríkisins og vera verðtryggð skv. lánskjaravísitölu en vaxtalaus. Setja skal í 

skuldabréfin ákvæði um að skylt sé að innleysa þau ef eigandi þeirra flytur úr íbúðinni eða 

vistheimilinu svo og við andlát hans. 

Ef einstaklingur eða hjón flytja úr íbúð og krefjast innlausnar er heimilt að greiða 

hlutareign viðkomandi upp á einu ári. Ef um innlausn við andlát er að ræða skal greiðsla fara 
fram á tveimur árum. 

Þeim aðilum, sem byggja húsnæði fyrir aldraða og selja slíka hlutareign, er skylt að gera 

Húsnæðisstofnun ríkisins nákvæma grein fyrir öllum slíkum sölum. Ekki er heimilt að ráðstafa 
meira en helmingi íbúða eða vistrýma í hverjum byggingaráfanga gegn sölu á skuldabréfum 

nema með sérstöku leyfi húsnæðismálastjórnar. 

40. gr. 

Lán sem veitt eru til bygginga leiguíbúða eða heimila fyrir aldraða, dagvistarstofnana 
fyrir börn og aldraða skv. 3. tölul. 4. gr. skulu koma til útborgunar í samræmi við 
framkvæmdahraða og gerir Húsnæðisstofnun ríkisins sérstakan framkvæmdalánssamning við 

þann aðila sem fyrir framkvæmdum stendur. Í framkvæmdalánssamningi skal kveða á um 
greiðslu á hlutdeild Byggingarsjóðs ríkisins í fjármögnun framkvæmda og skal miða útborgun 

lánsins hverju sinni við verkstöðu enda sé hún í samræmi við samþykkta framkvæmdaáætlun 

verksins. 
Heimilt er að krefjast bankaábyrgðar við veitingu á framkvæmdaláni. 

Lánsfjárhæð skal miðast við verðlag þess ársfjórðungs þegar byggingin verður fokheld. 

Sé lán greitt út í tveimur eða fleiri hlutum skulu lánshlutarnir fylgja ársfjórðungslegum 

breytingum á vísitölu byggingarkostnaðar. 
Sé leiguíbúð seld skal áhvílandi lán úr Byggingarsjóði ríkisins gert upp. 

41. gr. 

Lánstími skal vera allt að 21 ári. Um lánskjör og tryggingar gilda að öðru leyti ákvæði 67. 
gr. 

Lán til kaupa á notuðum sérhönnuðum íbúðum eða bygginga á sérhönnuðum íbúðum 

fyrir fólk, 60 ára og eldra. 

42. gr. 

Lán til kaupa á notuðum sérhönnuðum íbúðum eða bygginga á sérhönnuðum íbúðum 

skv. 10. tölul. 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.
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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 

sérhönnuðum íbúðum fyrir einstaklinga 60 ára og eldri skal fylgja kaupsamningur og 
sölusamningur 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 67. gr. 

43. gr. 
Lán til kaupa á notuðum sérhönnuðum íbúðum skv. 42. gr. 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. Enn fremur má lánið, að viðbættum áhvílandi lánum úr 

Byggingarsjóði ríkisins, aldrei nema hærri fjárhæð en 70% af nýbyggingarláni miðað við 

lánsrétt umsækjanda. 
Heimilt er að afgreiða lánið 4 mánuðum eftir að kaupsamningur er gerður og má miða 

afyreiðslu lánsins við útborgun í kaupsamningi. Að jafnaði skal þó skipta láninu í tvo hluta. 

44. gr. 

Lán til bygginga á sérhönnuðum íbúðum fyrir 60 ára einstaklinga og eldri skv. 10. tölul. 4. 

gr. reglugerðar þessarar má greiða út sem framkvæmdalán (sbr. 9. tölul. 4. gr.) til 

sveitarfélaga eða félagasamtaka sem hlotið hafa staðfestingu félagsmálaráðuneytisins. 
Með umsókn um framkvæmdalán til sérhannaðra íbúða 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 skv. 65. gr. eftir því sem við á 

hverju sinni áður en hún tekur afstöðu til umsóknar. 
Að lokinni athugun á umsóknum tekur húsnæðismálastjórn ákvörðun um hvort fram- 

kvæmdin 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 fram- 

kvæmdalánssamning við hlutaðeigandi byggingaraðila. Miða skal við að lánið komi til
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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. Húsnæðisstofun skal staðreyna byggingarkostnað 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. Framkvæmda- 
lánin skulu vera verðtryggð miðað við lánskjaravísitölu. Heimilt er að krefjast bankaábyrgðar 

við veitingu á framkvæmdaláni. 

Um lánskjör gilda að öðru leyti ákvæði 67. gr. 

Lán til meiri háttar viðbygginga, endurbóta og endurnýjunar á notuðu íbúðarhúsnæði. 

45. gr. 

Lán til meiri háttar viðbygginga, endurbóta og endurnýjunar á notuðu íbúðarhúsnæði 

skv. 4. tölul. 4. gr. reglugerðar þessarar, er heimilt að veita til meiri háttar endurbóta á 
íbúðarhúsnæði sem er eldra en 15 ára frá fokheldi þess að telja. Ekki má veita slíkt lán tilsömu 

íbúðar oftar en á 15 ára fresti. Ef um viðbyggingu er að ræða er slíkt lán ekki veitt fyrr en liðin 

eru 5 ár frá veitingu fyrsta hluta nýbyggingarláns til þess húss sem byggja á við. 

Lánsréttur er háður því að lífeyrissjóður umsækjanda hafi samið við Húsnæðisstofnun 

ríkisins um skuldabréfakaup skv. 6. gr. reglugerðar þessarar. 
Lánið má nema allt að 70% af samþykktri kostnaðaráætlun en þó ekki hærri fjárhæð en 

sem nemur nýbyggingarláni eins og um síðari kaup sé að ræða eða kr. 1 470 000 miðað við 

vísitölu byggingarkostnaðar, 250 stig (desember 1982=100), sbr. 25. gr., sjá þó næstu 
málsgrein. 

Ef um viðbyggingu er að ræða gildir sama stærðarregla um viðbyggingu og eldra húsnæði 

samanlagt eins og um nýbyggingu, sbr. 26. gr. Fari viðbyggingin og eldra húsnæði samtals yfir 
180 m2, brúttó, skerðist lánið um 2.0% fyrir hvern m2 sem umfram er. 

Lán til endurnýjunar er heimilt að veita til íbúða í húsnæði sem áður hefur verið notað til 
annarra þarfa. 

Umsóknum um lán þessi skal fylgja greinargerð og kostnaðaráætlun gerð af byggingar- 

fróðum manni og skal umsókn berast Húsnæðisstofnun ríkisins áður en framkvæmdir hefjast. 
Lánsúthlutun skal ganga fyrir lánum til þeirra sem eiga íbúð fyrir. 

46. gr. 
Lánsréttur er bundinn við það að lágmarkskostnaður við endurbætur og/eða viðbyggirigu 

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). 

47. gr. 

Til meiri háttar endurbóta teljast m.a. eftirfarandi framkvæmdir: 

Endurbygging eða viðamikil viðgerð á þaki. 
Endurnýjun á gluggum, jafnt gluggakörmum sem tvö- eða þreföldun á gleri. 
Endurnýjun á rafkerfi. 
Endurnýjun á lagnakerfi. 

Utanhússklæðning. 
Endureinangrun á þaki og veggjum. a
k
u
r
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Óheimilt er að lána til eftirtalinna framkvæmda nema um sé að ræða heildarendurnýjun á 

íbúðarhúsnæðinu: 

Venjulegt viðhald á íbúð svo sem: 

a. Málningarvinna úti og inni. 
b. Endurnýjun á innréttingum. 

c. Endurnýjun á gólfefni. 

48. gr. 

Lán til viðbygginga eru afgreidd eftir að íbúðir eru fokheldar eða veðhæfar skv. nánari 

ákvörðun húsnæðismálastjórnar. Maður sem hyggst sækja um lán til meiri háttar endurbóta 
skal leggja fram (drög að) kostnaðaráætlun eða verksamning(a). — Samþykki Húsnæðisstotn- 
un áætlunina, kemur lánið til greiðslu þegar trúnaðarmaður Húsnæðisstofnunar hefur staðfest 

að verki sé lokið og það hafi verið unnið á þann veg sem áætlunin gerði ráð fyrir. 

Lán til meiri háttar viðbygginga, endurbóta og endurnýjunar á notuðu íbúðarhúsnæði 

mega koma til viðbótar lánum til kaupa á notuðum íbúðum. Samtals mega þau þó aldrei nema 
hærri fjárhæð en sem nemur nýbyggingarláni eins og um síðari kaup sé að ræða eða kr. 1470 

000 miðað við vísitölu byggingarkostnaðar í ársbyrjun 1986, 250 stig (desember 1982=100), 
sjá 25. gr. 

49. gr. 

Lánstími skal vera allt að 21 ári. Um lánskjör að öðru leyti gilda ákvæði 67. gr. 

Lán til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði. 

50. gr. 
Lán til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði skv. 5. tölul. 4. gr. er heimilt að veita 

sveitarstjórnum og öðrum sem vinna að útrýmingu heilsuspillandi íbúðarhúsnæðis í sveitarté- 

laginu. 
Ef í ljós kemur að í sveitarfélaginu eru heilsuspillandi íbúðir, ein eða fleiri, að dómi læknis 

eða heilbrigðisfulltrúa og verði ekki með endurbótum gerðar íbúðarhæfar, tekur sveitarstjórn 

eða aðrir í hennar stað ákvörðun um nýframkvæmdir til útrýmingar húsnæðisins. 
Sækja skal um lán til Húsnæðisstofnunar ríkisins áður en hafist er handa við framkvæmd- 

ir. 
Með umsókn skal fylgja greinargerð um það heilsuspillandi húsnæði sem útrýma á og 

upplýsingar um fjölda íbúa í húsnæðinu ásamt vottorði læknis um það. Einnig skulu fylgja með 
umsókn teikningar, fokheldisvottorð eða kaupsamningur ef um notaða íbúð er að ræða. 

Lán til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði geta verið með eftirtöldum hætti: 

1. Viðbótarlán skv. 21. gr. laga nr. 86/1988. Lán þetta getur komið til viðbótar nýbyggingar- 
láni og láni til kaupa á notuðum íbúðum. 

2. Lán til bygginga leiguíbúða skv. IV. kafla laga nr. 86/1988. Gilda þá ákvæði 75. gr. 

laganna varðandi lánskjör og aðra skilmála. 

Heimilt er að greiða þessi lán út með sama hætti eins og um fyrstu íbúðarkaup sé að ræða í 

nýbyggingu. 

$1. gr. 
Nú sækir sá, sem vinnur að útrýmingu heilsuspillandi húsnæðis, um viðbótarlán úr 

Byggingarsjóði ríkisins til þess að byggja eða kaupa íbúð handa fólki sem býr í heilsuspillandi 

húsnæði að dómi læknis eða heilbrigðisfulltrúa í viðkomandi sveitarfélagi. Skal þá húsnæðis- 

málastjórn heimilt að veita lán sem nemur 70% af nýbyggingarláni eins og um síðari kaup sé 

að ræða eða að hámarki kr. 1029 000 miðað við vísitölu byggingarkostnaðar í ársbyrjun 1986, 

250 stig (desember 1982= 100).
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Aldrei mega lán til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði og nýbyggingarlán eða lán til 
kaupa á notuðum íbúðum samanlagt nema hærri fjárhæð en 70% af byggingarkostnaði. 

Lán skv. þessari grein skal greiða í tvennu lagi. Fyrri hluta lánsins er heimilt að greiða 

þegar íbúðin er fokheld en síðari hlutann þegar hún hefur verið tekin í notkun og 

hlutaðeigandi sveitarstjórn lagt fram vottorð bæjarfógeta eða sýslumanns þess efnis að fyrri 
íbúð viðkomandi fjölskyldu hafi verið tekin úr notkun. 

52. gr. 

Húsnæðismálastjórn er heimilt að veita lán úr Byggingarsjóði ríkisins til þess að 

endurbyggja heilsuspillandi húsnæði sem hagkvæmt er talið að endurnýja að mati byggingar- 

fróðra manna sem Húsnæðisstofnun ríkisins og viðkomandi sveitarstjórn tilnefnir. 

Skulu þá matsmenn framkvæma úttekt á húsnæðinu og gera kostnaðaráætlun um 

nauðsynlegar endurbætur. 
Lán þessi mega nema allt að 70% af viðgerðarkostnaði en þó aldrei hærri fjárhæð en sem 

nemur 70% af nýbyggingarláni eins og um fyrstu kaup sé að ræða eða kr. 1 470 000 miðað við 

vísitölu byggingarkostnaðar í ársbyrjun 1986, 250 stig (desember 1982=100). 

53. gr. 

Lánstími má vera allt að 26 árum. Um lánskjör að öðru leyti gilda ákvæði 67. gr. 

Sérstök lán til einstaklinga með sérþarfir. 

54. gr. 

Heimilt er að veita ellilífeyrisþegum og fötluðum, sem búa við skerta starfsorku eða eru 

hreyfihamlaðir, sérstök lán skv. 6. tölul. 4. gr. reglugerðar þessarar. Þegar upplýst er, með 

fullnægjandi hætti að mati Húsnæðisstofnunar, að sérþarfir ofangreindra einstaklinga leiði til 

aukins viðbótarkostnaðar, er heimilt að lán þessi komi til viðbótar láni skv. 1. tölul. 4. gr. ef 

um nýbyggingu er að ræða og til viðbótar láni skv. 2. tölul. 4. gr. ef um notaða íbúð er að ræða. 
Nú býr sá, sem fellur undir ákvæði þessarar greinar, í eigin húsnæði sem þarfnast 

endurbóta vegna sérþarfa og er þá heimilt að veita honum slíkt lán. 

Fjárhæð láns má nema allt að 80% af áætluðum umframkostnaði við framkvæmdir vegna 
sérþarfa enda hafi þær verið samþykktar af Húsnæðisstofnun ríkisins áður en í þær var ráðist. 

Þó má lán aldrei nema hærri fjárhæð en 70% af hámarksláni til nýbyggingar. 

Lán samkvæmt þessari grein er einnig heimilt að veita þeim sem hafa orðið fyrir meiri 

háttar röskun á högum og hafa vegna fráfalls maka eða af öðrum ástæðum lækkað svo í tekjum 

að þeir geti ekki haldið íbúðum sínum. Umsóknum um lán skv. þessari málsgrein skal fylgja 

umsögn félagsmálastofnunar eða viðkomandi sveitarstjórnar. 

Lánið greiðist út samkvæmt nánari ákvörðun húsnæðismálastjórnar. 

55. gr. 

Lánstími má vera allt að 26 árum en um lánskjör fer að öðru leyti eftir ákvæðum 67. gr. 

Ef lántakandi er 70 ára eða eldri eða er fatlaður og fjárhag hans þannig varið að sýnt þykir 

að hann ráði ekki við afborganir af láni skv. 54. gr. er heimilt að fresta greiðslum um 

óákveðinn tíma. Gildir þá ekki ákvæðið um 26 ára hámarkslánstíma skv. 24. gr. laga nr. 86/ 

1988. Lánið fellur í gjalddaga og endurgreiðist að fullu við eigendaskipti. Sama gildir ef 

lántakandi flytur úr húsnæðinu og ljóst er að hann muni ekki flytja þangað aftur. 

B1I1
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Lán til orkusparandi breytinga á húsnæði. 

56. gr. 

Lán til orkusparandi breytinga á íbúðarhúsnæði skv. 7. tölul. 4. gr. er aðeins heimilt að 

veita þeim sem búa við óhagstæða orkunotkun enda liggi fyrir verklýsing og kostnaðaráætlun 

gerð af sérstökum trúnaðarmönnum. 
Lánsréttur er háður því að lífeyrissjóður umsækjanda hafi samið við Húsnæðisstofnun 

ríkisins um skuldabréfakaup skv. 6. gr. reglugerðar þessarar. 

Þær orkusparandi endurbætur, sem hér um ræðir, teljast þær breytingar á íbúðarhúsnæði 

sem leiða til lækkunar á hitunarkostnaði enda sé markmiðið m.a. að útrýma olíu sem 

orkugjafa til upphitunar húsa. 

Lán til orkusparandi breytinga á íbúðarhúsnæði geta verið með eftirtöldum hætti: 

1. Lán til að breyta úr olíuhitun í innlendan orkugjafa. 

2. Lán til að breyta úr þilofnahitun í vatnshitakerfi. 

3. Lántil orkusparandi endurbóta á íbúðarhúsnæði enda séu allar endurbætur í samræmi við 

gildandi byggingarreglugerð. 
Lánsfjárhæð má nema allt að 70% af endurbótakostnaði. Þó má lánsfjárhæð aldrei nema 

hærri fjárhæð en nýbyggingarlán nemur eins og um síðari kaup sé að ræða eða kr. 1 470 000 

miðað við vísitölu byggingarkostnaðar í ársbyrjun 1986, 250 stig (desember 1982=100). 
Lánsúthlutun skal ganga fyrir lánum til þeirra sem eiga íbúð fyrir. 

57. gr. 

Lánstími skal vera allt að 21 ári, sjá þó næstu málsgrein. 

Lán til að breyta olíuhitun í innlendan orkugjafa eru að jafnaði til 5 ára. Lán til að breyta 

þilofnahitun í vatnshitakerfi eru að jafnaði til 8 ára en lán til orkusparandi endurbóta eru að 

jafnaði til 11 ára. Sé hins vegar um meiri háttar endurbætur að ræða er heimilt að lánstími sé 

allt að 21 ári. 

Um lánskjör að öðru leyti gilda ákvæði 67. gr. 

58. gr. 
Sækja skal um lán til orkusparandi endurbóta á sérstöku eyðublaði er Húsnæðisstofnun 

lætur í té. Gera skal heildaráætlun um allar þær orkusparandi endurbætur sem fyrirhugaðar 

eru og væntanleg áfangaskipti. 

Lán ogleða styrkir til tækninýjunga í byggingariðnaði. 

59. gr. 

Lán og/eða styrki til tækninýjunga í byggingariðnaði skv. 8. tölul. 4. gr. má veita 

einstaklingum, framkvæmdaaðilum og stofnunum sem þróa tæknilegar aðferðir og nýjungar 

er leitt geta til lækkunar byggingarkostnaðar, styttingar byggingartíma eða stuðla með öðrum 

hætti að aukinni hagræðingu í byggingariðnaði. 

Sá sem óskar eftir láni/styrk skv. 1. mgr. skal senda erindi þess efnis ásamt greinargerð og 

kostnaðaráætlun um verkefni það sem vinna skal. Húsnæðisstofnun skal semja greinargerð 

um málið sem lögð verður fyrir húsnæðismálastjórn og tekur hún ákvörðun um lánshæfni 

umsóknarinnar og ákveður lánsfjárhæð.
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Lán til viðurkenndra framkvæmdaaðila í byggingariðnaði. 

60. gr. 
Lán til viðurkenndra framkvæmdaaðila í byggingariðnaði skv. 9. tölul. 4. gr. reglugerðar 

þessarar má veita viðurkenndum framkvæmdaaðilum í byggingariðnaði sem byggja íbúðir í 

fjöldaframleiðslu eða framleiða stöðluð einingahús er fullnægja lánareglum Húsnæðisstofn- 

unar ríkisins. Íbúðir mega ekki vera færri en 4 í sama byggingaráfanga ef um fjöldaframleiðslu 

er að ræða. Framleiðendur einingahúsa falla því aðeins undir ákvæði þessarar greinar að þeir 

framleiði a.m.k. 4 hús eftir sömu teikningu. 

Íbúðir skulu seldar fullbúnar eða tilbúnar undir tréverk með allri sameign fullbúinni. Lóð 
skal afhendast með frágengnum gangstígum, bílastæðum og grasflötum. 

Leggja skal inn með umsókn sundurliðaða kostnaðaráætlun og bindandi kaupsamning 
þegar hann liggur fyrir. Kostnaðaráætlun skal þannig gerð að framreikna megi hana til 

söludags íbúða með hliðsjón af verðlagsþróun. 

ól. gr. 

Lán skv. 9. tölul. 4. gr. má greiða út sem framkvæmdalán. Ef viðkomandi íbúðir eru 

óseldar greiðist út helmingur af hámarksláni, sbr. 23. gr., í formi framkvæmdaláns. Sé 

lánsréttur kaupanda þekktur, skal miða við hinn þekkta lánsrétt. 

Heimilt er að halda eftir hluta af lánsfjárhæðinni þar til að uppgjöri kemur til að greiða 

áfallinn kostnað af framkvæmdaláninu. 

Áður en framkvæmdalánssamningur er gerður skal liggja fyrir greinargerð um byggingar- 

tíma framkvæmdarinnar, um fjölda þeirra íbúða, sem byggja á. og teikningar á íbúðunum, 

samþykktar af byggingarnefnd viðkomandi byggðarlags. 

Greiðslur á framkvæmdaláni mega aldrei hefjast fyrr en úttekt á botnplötu hefur farið 

fram skv. vottorði byggingarfulltrúa. 
Heimilt er að krefjast bankaábyrgðar við veitingu á framkvæmdaláni. 

62. gr. 

Lán skv. 9. tölul. 4. gr. er einnig heimilt að veita viðurkenndum einingahúsaframleiðend- 

um og öðrum viðurkenndum byggingaraðilum sem ekki nýta sér framkvæmdalán skv. 61. gr. 

Ef lánsréttur íbúðar er óþekktur skal greiða út helming af hámarksláni, sbr. 23. gr. 

Annars skal miða við hinn þekkta lánsrétt kaupandans. 
Með greiðslu fyrri hluta lánsins skal farið eins og um fyrstu íbúðakaup sé að ræða. Síðari 

hlutinn kemur til greiðslu þegar kaupsamningur liggur fyrir og eftirfarandi byggingarstigi er 

náð: 
Allir útveggir séu tilbúnir að innan undir málningu svo og loft og gólf. Lokið sé ísetningu 

glers, opnanlegra faga og útihurða. Gengið hafi verið frá öllum vatns- og hitalögnum og þær 
teknar út. Lögð hafi verið öll rör og komið fyrir dósum vegna raflagna. 

63. gr. 

Ef í ljós kemur við úthlutun seinni hluta láns að viðkomandi kaupandi fullnægi ekki 

gildandi lánsskilyrðum eða eigi ekki rétt á láni sem samsvarar þegar greiddum lánshluta, skal 

viðkomandi framkvæmdaaðili endurgreiða fyrri hluta lánsins á næstu 4 mánuðum. 

Ef lán eru veitt skv. 62. gr. skal lánið endurgreitt með sömu kjörum og eru á 

framkvæmdalánum hverju sinni. 
Við úthlutun á seinni hluta láns skal heildarlánsfjárhæð þinglýst á viðkomandi íbúð.
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III. KAFLI 
Lánsumsóknir, fylgigögn og lánskjör. 

6d. gr. 

Þeir aðilar, er sækja um lán skv. reglugerð þessari, skulu senda umsóknir sínar til 

Húsnæðisstofnunar ríkisins á þar til gerðum eyðublöðum sem Húsnæðisstofnunin lætur í té. 

Umsækjanda ber að veita þær upplýsingar sem umsóknareyðublaðið segir til um og láta fylgja 
þau gögn sem krafist er í hverju tilfelli. 

11. 

12. 

65. gr. 

Með umsókn þurfa að fylgja eftirtalin gögn: 

. Vottorð frá lífeyrissjóði um iðgjaldagreiðslur samtals 20 mánuði á undanförnum 24 

mánuðum áður en umsókn er lögð fram. 
Yfirlýsing skattstjóra eða umboðsmanns hans um það hvort umsækjandi eigi eða hafi átt 
íbúð sl. 3 ár. 

. Afrit af skattframtölum og veðbókarvottorð í þeim tilvikum er áhvílandi skuldir geta haft 

áhrif á lánsfjárhæð, sbr. 16. gr. 
Kostnaðar- og greiðsluáætlun umsækjanda vegna áætlaðra kaupa eða smíði íbúðarhús- 
næðis, samkvæmt nánari reglum er húsnæðissmálastjórn setur og fram skulu koma á 
eyðublaði Húsnæðisstofnunar, auk tekjuvottorðs sl. árs frá skattstjóra eða löggiltum 
endurskoðanda. 
Ítarleg lýsing á því sem framkvæma á ef um lán vegna endurbóta og endurnýjunar á eldra 

húsnæði og orkusparandi breytingar á íbúðarhúsnæði er að ræða, ásamt kostnaðaráætl- 
un. Skal hún gerð af byggingarfróðum manni sem trúnaðarmaður Húsnæðisstofnunar 
samþykkir. Einnig skal fylgja greiðsluáætlun. 

Ítarleg lýsing á því sem framkvæma á ásamt kostnaðaráætlun ef um lán til einstaklinga 

með sérþarfir er að ræða. Skal hún gerð af byggingarfróðum manni sem trúnaðarmaður 

Húsnæðisstofnunar samþykkir. 

. Eftirtalin gögn þurfa að liggja fyrir þremur mánuðum áður en lán er veitt: 

1.1. Teikning af hlutaðeigandi íbúð, árituð af höfundi hennar, ásamt sundurliðaðri 

kostnaðaráætlun vegna byggingar hússins eða íbúðarinnar sem unnin sé af höfundi 

teikningarinnar. 
Teikning skal vera með árituðu samþykki byggingaryfirvalda. Í áritun skal tilgreina 

dagsetningu samþykktar. Sé um að ræða íbúð í sambýlishúsi skal tilgreint hvar íbúð 
er staðsett í húsinu. 

7.2. Ef sótt er um lán til kaupa á eldri íbúð og íbúðin er í kjallara eða rishæð og ekki er 

fyrir hendi teikning af íbúðinni skal fylgja umsókn staðfesting byggingarfulltrúa þess 
efnis að íbúðin sé samþykkt. 

1.3. Þegar um viðbyggingu er að ræða skal teikning einnig sýna stærð og gerð þess húss 
sem byggja á við. 

Vottorð byggingarfulltrúa um ástand húss/íbúðar ef húsið er eldra en 15 ára og verið er að 

sækja um lán til kaupa á notuðu húsnæði. 
. Vottorð læknis eða Tryggingastofnunar ríkisins þegar um er að ræða aldraða, öryrkja, 

fólk með skerta starfsorku eða hreyfihamlaða. 
. Fokheldisvottorð eða staðfesting á bankaábyrgð ef um nýbyggingu eða viðbyggingu er að 

ræða. 
Afrit af kaupsamningi eftir að kaup hafa verið gerð þegar í hlut eiga umsækjendur sem 

kaupa íbúðir í smíðum eða fullgerðar. 
Greiðslu- og kostnaðaráætlun umsækjanda vegna smíði eða kaupa á því húsnæði sem 

keypt var.
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13. Vottorð um vátryggingu; smíðatryggingu, ef hús er í smíðum. 
14. Önnur gögn sem Húsnæðisstofnunin kann að telja nauðsynleg. 

Eftirfarandi gögn þarf að leggja fram áður en lán er greitt: 

15. Nýtt veðbókarvottorð, sem ekki er eldra en 7 daga gamalt. 

16. Samþykki eiginmanns/eiginkonu. 
17. Leyfi eiganda ef lántakandi er ekki þinglýstur eigandi að íbúðinni. 

18. Önnur gögn sem nauðsynleg eru vegna hverrar einstakrar lántöku. 

Lánskjör. 

66. gr. 

Lántökugjald má vera allt að 1% af veittri lánsfjárhæð og skal því haldið eftir við 
afgreiðslu lánsins. Einnig er heimilt að taka gjald vegna virðingar ef um sérstakar skoðanir er 

að ræða í hinum einstöku lánaflokkum. 

67. gr. 

Lán skv. 1. tölul. 4. gr. er tryggt með 1. veðrétti í þeirri íbúð sem lánað er til. 

Lán skv. 2.-7. tölul. og 10. tölul. 4. gr. eru tryggð með 1. eða 2. veðrétti í þeirri íbúð sem 

lánað er til. Heimilt er þó að taka síðari veðrétti, þannig að veitt lán að viðbættum uppfærðum 

áhvílandi lánum fari ekki upp fyrir 70% af brunabótamati viðkomandi eignar. 
Húsnæðismálastjórn er heimilt að lækka þetta hlutfall ef sýnilegt er að brunabótamat sé 

óeðlilega hátt miðað við söluverð íbúðarinnar. 
Öll lán Byggingarsjóðs ríkisins skv. 1.-8. tölul. og 10. tölul. 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. 

Lán skv. 1.-7. tölul. og 10. tölul. 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. Lánin endurgreiðast að fullu með jöfnum greiðslum vaxta og afborgana (annuitet) 

að viðbættum verðbótum samkvæmt lánskjaravísitölu Seðlabanka Íslands. Heimilt skal þó 
lántakanda að greiða lán upp á skemmri tíma og skal þess getið í skuldabréfi. 

Af láni skv. 8. tölul. 4. gr. skal að jafnaði greiða afborgun strax á fyrsta ári nema 

húsnæðismálastjórn ákveði annað. 

Vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins skulu vera breytilegir. Ríkisstjórn Íslands tekur 
ákvörðun um vexti af hverjum lánaflokki á hverjum tíma að fengnum tillögum húsnæðismála- 
stjórnar og umsögn Seðlabankans. 

Vextir á hverjum gjalddaga skulu reiknaðir þannig að deilt er með fjölda gjalddaga í 

ársvextina eins og þeir eru ákveðnir hverju sinni. 

Sé um breytingu á vöxtum að ræða, sbr. 16. gr., skulu vextir vera þeir sömu og 

meðalvextir á skuldabréfum banka og sparisjóða samkvæmt útreikningi Seðlabanka Íslands. 

Lánskjör geta tekið breytingum skv. lögum um greiðslujöfnun fasteignaveðlána til 
einstaklinga nr. 63 frá 26. júní 1985. 

68. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 86 frá 28. september 1988, sbr. lög nr. 

109 29. desember 1988, öðlast gildi þegar í stað. Frá sama tíma er úr gildi fallin Reglugerð um 

lánveitingar Byggingarsjóðs ríkisins nr. 321/1986, sbr. reglugerð nr. 181/1987, sbr. reglugerð 

nr. 12/1988, sbr. reglugerð nr. 394/1988. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. febrúar 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Berglind Ásgeirsdóttir.
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SAMÞYKKT 
um stjórn Neskaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Neskaupstaðar er skipuð 9 bæjarfulltrúum kjörnum skv. 11. kafla sveitar- 

stjórnarlaga 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 Neskaupstaðar 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 Neskaupstaðar 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, ogskoðunarmenn 

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 11. kafla samþykktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

(S
S 

NS
) 

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.



14. febrúar 1989 127 Nr. 55 

8. gr. 
Bæjarstjórn skal afgreiða fjárhagsáætlun bæjarsjóðs, bæjarfyrirtækja ogstofnana 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. 

IHI. KAFLI 
Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi einu sinni í hverjum mánuði fyrsta þriðjudag 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 í bæjarstjórn eftir því sem þörf krefur að mati bæjarstjóra og forseta 

bæjarstjórnar, og skylt er að halda aukafund í bæjarstjórn, ef a.m.k. þriðjungur bæjarfulltrúa 

krefst þess.
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13. gr. 
Aldursforseti nýkjörinnar bæjarstjórnar kveður bæjarstjórnina saman til fyrsta fundar að 

afloknum bæjarstjórnarkosningum, eigi síðar en 15 dögum eftir að hún tekur við störfum, sbr. 

2. gr. samþykktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum eftir kjördag. 
Aldursforseti getur falið bæjarstjóra að boða fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar. 

14. gr. 

Bæjarstjóri, sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar bæjarstjórnarfundi og ákveður 

jafnframt fundarstað, hafi bæjarstjórn ekki gert það. 

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. 61. gr. 

samþykktar þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið bæjarstjórnar og bæjarstjóri ákveður að taka á 

dagskrá eða einhver bæjarfulltrúi óskar, að tekin verði á dagskrá. Bæjarfulltrúi, sem 

Óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnarfundar, skal tilkynna það bæjarstjóra 

skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. fimm sólarhringum fyrir fund. 
Dagskrá bæjarstjórnarfundar skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 

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

bæjarstjórnarfundar. 

16. gr. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi þremur 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. 

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 2/3 viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði. 

24. gr. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

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. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

s
u
n
 r
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25. gr. 

Bæjarfulltrúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo sem 

önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé bæjarfulltrúi forfallaður um stundarsakir skal hann 
tilkynna eða láta tilkynna forföllin til bæjarstjóra, sem boðar þá varamann hans á fund. 

Bæjarfulltrúa, sem forfallast um stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans taki 

sæti á bæjarstjórnarfundi ella tekur varamaður sæti samkvæmt ákvæðum 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. 

21. 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, 

annarrar nefndar, ráða eða stjórna, skal bæjarfulltrúi taka fram, hvaða lið/liði fundargerðar- 

innar hann óskar að ræða. 

Bæjarfulltrúi má tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó bæjarfulltrúa að taka 

oftar til máls, til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd við fundarsköp. 
Bæjarstjóri, flutningsmaður tillögu eða framsögumaður (talsmaður flutningsmanna) mega þó 

tala oftar en tvisvar við hverja umræðu máls. 

Ekki má bæjarfulltrúi lesa upp prentað mál við umræður í bæjarstjórn nema með leyfi 
forseta. 

29. gr. 
Beri bæjarfulltrúi aðra menn brigslum, skal forseti víta hann. Forseti getur lagt til við 

bæjarstjórn, að bæjarfulltrúi, sem víttur hefur verið tvisvar á sama fundi, verði sviptur 

málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist bæjarfulltrúi ekki 

úrskurði forseta eða bæjarstjórnar eða ef óregla kemur upp á fundi, skal forseti gera 

fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi, ef nauðsyn krefur.
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30. gr. 
Telji forseti umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt fram dagskrártillögu um, að 

ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðum verði lokið á tilteknum tíma eða 

umræðum um mál verði lokið þá þegar. Hver bæjarfulltrúi getur og borið fram slíkar tillögur. 

Bæjarstjórn afgreiðir tillögur um takmörkun umræðna umræðulaust. Ekki má þó takmarka 
umræðu um mál svo, að hún standi skemur en tvær klukkustundir, ef einhver bæjarfulltrúi 

kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhagsáætlun eru ekki háðar ákvæðum greinar þessarar. 

31. gr. 

Bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu, frávísunartillögu eða 

frestunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er á fundi. Slíkar tillögur skulu vera 

skriflegar, ef forseti óskar. Forseti ákveður, í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar tillögur eru 
teknar til afgreiðslu. 

32. gr. 

Mál er afgreitt í bæjarstjórn með því að samþykkja það eða fella það, vísa því frá 

bæjarstjórn eða vísa því til afgreiðslu bæjarráðs, annarrar nefndar, ráðs eða stjórnar eða 

bæjarstjóra. Máli, sem bæjarstjórn ber að lögum að afgreiða, verður þó eigi vísað til afgreiðslu 

annarra. Bæjarstjórn er heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða mál, sem að 

lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma. 

33. gr. 
Atkvæðagreiðsla á bæjarstjórnarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. Forseti 

biður þá bæjarfulltrúa sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að því búnu leitar 

forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum 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. 

34. gr. 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 
ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það 

Kosningar, sem fram fara í bæjarstjórn, skulu vera hlutfallskosningar skv. d'Hondts reglu 

sbr. 16. og 17. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þegar kjósa skal einn fulltrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur hafa 
komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning forseta bæjarstjórnar sbr. 

3. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar.
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35. gr. 

Bæjarstjórn ræður sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar til að annast ritun fundar- 
gerða í gerðabók bæjarstjórnar. Í fundargerð skal getið, hvar og hvenær fundur er haldinn og 
hverjir sitji fundinn. Skrá skal þau mál, sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, aðila máls og 

meginefni og hvernig mál er afgreitt. Sé mál ekki afgreitt samhljóða, skal greina í fundargerð, 

hvernig atkvæði hafa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda, nægir að skrá í 

fundargerð bæjarstjórnar, um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu fundargerða og fjölda 

töluliða. 

Mál, sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 3. mgr. 20. gr. samþykktar þessarar skal 

skrá sem trúnaðarmál. 
Bæjarfulltrúi á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls, sem til 

meðferðar er í bæjarstjórn. 
Forseti skal hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. 

Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir bæjarfulltrúar undirrita 
hana nema bæjarstjórn ákveði annað. 

Bæjarfulltrúi, sem gera vill athugasemd við eitthvert atriði í fundargerð, getur undirritað 

fundargerðina með fyrirvara um það atriði. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að umræður á bæjarstjórnarfundum skuli hljóðritaðar eða 

teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið, skal bæjarstjórn setja um það nánari reglur. 

IV. KAFLI 
Um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

36. gr. 

Bæjarfulltrúi á rétt á að fá mál samkvæmt 4. og 5. gr. samþykktar þessarar tekið á dagskrá 

bæjarstjórnarfundar, enda tilkynni hann það bæjarstjóra skriflega a.m.k. fimm sólarhringum 
fyrir fund. 

37. gr. 

Bæjarfulltrúa er bæði rétt og skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögmæt forföll hamli 

sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. - Hver bæjarfulltrúi er skyldur til að taka að sér þau störf, 

sem bæjarstjórn felur honum og varða verkefni bæjarstjórnar, s.s. forsetastörf og störf í 

bæjarráði eða öðrum nefndum á vegum bæjarstjórnar. Þó getur sá, sem verið hefur forseti eitt 

kjörtímabil eða lengur eða setið í bæjarráði eða annarri nefnd sama tímabil, skorast undan 
kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

38. gr. 

Nú telur bæjarfulltrúi sig ekki geta gegnt skyldum sínum í bæjarstjórn án óhæfilegs álags 

og getur bæjarstjórn þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að eigin ósk um tiltekinn 

tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

39. gr. 

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar eftir því 

sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari. 

Bæjarfulltrúa er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar um er að 

ræða mál, sem bæjarstjórn er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða ársreikninga 

eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur forseti ákveðið að endurtaka atkvæðagreiðslu, ef 

minna en helmingur bæjarfulltrúa tekur þátt í atkvæðagreiðslunni.
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40. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að gegna bæjarfulltrúastörfum sínum af alúð og samviskusemi og gæta 
hagsmuna bæjarins, en í störfum sínum er bæjarfulltrúi einungis bundinn af lögum og 

sannfæringu sinni. 

41. gr. 

Bæjarfulltrúi á aðgang að bókum og skjölum bæjarins og einnig óhindraðan aðgang að 

stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaðflunar vegna 
starfa sinna. 

42. gr. 

Bæjarfulltrúi skal gæta þagnarskyldu um það, sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og 

leynt á að fara vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli máls eða sérstakri 

ákvörðun bæjarstjórnar. 

43. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls, þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo mjög, að almennt megi ætla að viljaafstaða 
hans mótist að einhverju eða öllu leyti þar af. Honum er þó heimilt að gera stuttlega grein fyrir 
afstöðu sinni. Bæjarstjórn sker umræðulaust úr, hvort mál er svo vaxið. Bæjarfulltrúi, sem 

hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrúa, sem veit hæfi sitt 

orka tvímælis, ber að vekja athygli forseta bæjarstjórnar á því. Bæjarfulltrúi, sem vanhæfur er 

við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar við umræður um málið og afgreiðslu 

þess. 

44. gr. 

Bæjarfulltrúi skal fá hæfilega þóknun úr bæjarsjóði fyrir störf sín í bæjarstjórn. Takist 

bæjarfulltrúi á hendur ferð á vegum bæjarins skv. ákvörðun bæjarstjórnar á hann rétt á 

greiðslu hæfilegs ferða- og dvalarkostnaðar. 
Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur skv. 1. mgr. 

45. gr. 

Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig, að bæjarfulltrúar eigi möguleika á að taka sér 

orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

46. gr. 

Bæjarfulltrúi, sem vegna veikinda eða af öðrum ástæðum getur ekki sótt bæjarstjórnar- 
fund/-fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti sitt, 

meðan þannig hagar til. 

47. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa gilda einnig um varamenn, sem 

sitja bæjarstjórnarfundi.
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V. KAFLI 
Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum 

laga, reglugerða og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar 

hlutfallskosningar, ef einhver bæjarfulltrúi óskar þess. 

Forstöðumenn og stjórnendur 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 

sem aðalmenn og varamenn í bæjarráð. 
Bæjarstjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt en atkvæðisrétt hefur hann því 

aðeins að hann sé bæjarfulltrúi og kjörinn í bæjarráð. 

Bæjarstjórn getur heimilað flokki eða framboðsaðila, sem fulltrúa á í bæjarstjórn en ekki 

hefur fengið kjörinn bæjarráðsmann, að tilnefna fulltrúa og varafulltrúa til setu í bæjarráði 

með málfrelsi og tillögurétt. Skylt er bæjarstjórn að gefa fulltrúa flokks/framboðsaðila kost á 

setu í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt þann tíma, sem fundir bæjarstjórnar falla niður 

vegna sumarleyfa sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

50. gr. 
Bæjarráð skal að jafnaði halda fund tvisvar í mánuði á fimmtudögum kl. 17.00. 

Aukafundi skal halda, ef bæjarstjóri, formaður bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn 

óska þess. 

$S1. gr. 

Bæjarstjóri undirbýr bæjarráðsfundi. Hann sér um, að bæjarráð sé boðað til fundar 

a.m.k. sex klukkustundum fyrir fund. Geti bæjarráðsmaður ekki sótt fund, skal hann að 

jafnaði boða varamann sinn eða hlutast til um, að varamaður verði boðaður. Hafi bæjarstjóri 

fengið vitneskju um forföll bæjarráðsmanns, skal hann boða eða láta boða varamann hans á 

fund. 

52. gr. 

Á fyrsta fundi nýkjörins bæjarráðs skal kjósa formann og varaformann bæjarráðs. Kjósa 

má bæjarstjóra formann bæjarráðs. Formaður bæjarráðs stjórnar fundum þess og sér um að 

allt fari löglega og skipulega fram á fundum þess. Hann úrskurðar í ágreiningsmálum, sem upp 

kunna að koma út af fundarsköpum, en skjóta má úrskurði hans til úrlausnar bæjarráðs. 
Bæjarráð ræður sér fundarritara utan bæjarráðs. Í fundargerðabók ráðsins skal skrá, hvar 

og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji fundinn. Þá skal skrá í fundargerð mál, sem ráðið 

tekur til umræðu og afgreiðslu, frá hverjum þau eru, hvenær þau eru dagsett, efni þeirra stutt 

og skilmerkilega og hvaða afgreiðslu þau hljóta.
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53. gr. 

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn bæjarins og fjármálastjórn að því 
leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu bæjarins, 

undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og 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, eins og 

sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. Undir bæjarráð heyra málefni vatnsveitu, vegamál, 

holræsamál, fasteignamál, brunamál og öll önnur mál sem ekki eru falin sérstökum nefndum í 

samþykkt þessari eða ályktunum bæjarstjórnar. 

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. 

Forseti bæjarstjórnar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða ákveður, hver skuli gera 

það. Á þeim fundi skal kjósa formann, varaformann og ritara nefndar. 
Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

fyrirvara. 

56. gr. 

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 

nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar aðalmaður 

í nefnd flyst burt úr bænum, fellur frá eða forfallast á annan hátt varanlega, tekur varamaður 

hans sæti nema bæjarstjórn ákveði að kjósa aðalmann að nýju. 

Hafi tveir eða fleiri flokkar eða framboðsaðilar haft samstarf um nefndarkosningar, skal 
sá, sem tilnefndi viðkomandi nefndarmann, einnig tilnefna varamann hans, sé eigi öðruvísi 

ákveðið í yfirlýsingu skv. 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

57. gr. 

Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt á sinn fund einstaka 

starfsmenn bæjarins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna um 
tiltekin mál. 

58. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði Ill. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda um 

meðferð mála í nefndum, ráðum og stjórnum bæjarins, eftir því sem við á.
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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. Í fundargerð skal skrá hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji 

hann. Þá skal skrá í fundargerð einstök mál, sem tekin eru fyrir á fundi, dagsetningu þeirra, 

nöfn aðila, meginefni og hvaða afgreiðslu það hlýtur. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og 

allir viðstaddir nefndarmenn undirrita hana. 

61. gr. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna bæjarins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

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

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

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. 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 á aðalfund Samtaka sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi. 

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. $. gr. laga nr. 85/1985. 
2. Byggingarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 5$4/ 

1978. Byggingarnefnd fer með verkefni skipulagsnefndar skv. skipulagslögum. 

3. Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð annast störf þau 

sem framfærslunefnd, áfengisvarnarnefnd, barnaverndarnefnd og húsaleigunefnd eru 

falin samkvæmt lögum nr. 80/1947, nr. 82/1969, nr. 53/1966 og nr. 44/1979. Jafnframt fer 

félagsmálaráð með stjórn og rekstur leikvalla, dagvista og öldrunarmála. 

4. Umhverfismálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Umhverfismálaráð annast 

þau störf sem gróðurverndarnefnd, náttúruverndarnefnd, umhverfisnefnd og skrúð- 

garðsnefnd eru falin skv. lögum nr. 17/1965 og nr. 47/1971, svo og samþykktum 

bæjarstjórnar. Þegar málefni skrúðgarðsins eru til umræðu eiga fulltrúar kventélagsins 

Nönnu sæti í ráðinu. 
. Hafnarstjórn. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. hafnalaga nr. 69/1984. 

. Heilbrigðisnefnd. kosning fulltrúa í nefndina fer eftir ákvæðum 6. gr. laga nr. 81/1988 um 

hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

ON
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26. 

27. 

. Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 
. Skólanefnd Neskaupstaðar. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara, sbr. lög nr. 63/1974 og 

nr. 75/1985. 

. Stjórn Sparisjóðs Norðfjarðar. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 21. gr. laga nr. 

87/1985 um sparisjóði. 

. Stjórn sjúkrasamlags. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga nr. 67/1971 

um almannatryggingar. 
. Safna- og sögunefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. 

Stjórn sjúkrahúss. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. laga nr. 59/1983 um 

heilbrigðisþjónustu. 
. Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 53. gr. laga nr. 86/ 

1988 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

. Stjórn vinnumiðlunar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. laga nr. 18/1985 um 

vinnumiðlun. 

. Umferðarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. mgr. 116. gr. umferðarlaga 

nr. 50/1987. 

. Einn forðagæslumaður og annar til vara sbr. heimild í 2. mgr. 54. gr. búfjárræktarlaga nr. 

31/1973. 

. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. laga nr. 
9/1955 um Brunabótafélag Íslands, sbr. 12. gr. laga nr. 108/1988. 

. Tómstundaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara, sbr. regulgerð um skipan 

félagsmála í Neskaupstað, sem var samþykkt á fundi bæjarstjórnar 13. mars 1979. 

. Menningarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Hlutverk menningarnefndar er 

að stuðla að eflingu hvers konar menningarstarfsemi í bæjarfélaginu. 

. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Tveir fulltrúar og tveir til vara. 

. Lífeyrissjóður Neskaupstaðar. Einn fulltrúi og annar til vara, sbr. 4. gr. reglugerðar um 

Lífeyrissjóð Neskaupstaðar frá janúar 1965. 
. Samstarfsnefnd þjónustusvæðisins. Tveir fulltrúar og tveir til vara, skv. 2. og 5. gr. laga 

Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi. 

. Fulltrúar á aðalfund SKO. Sex aðalmenn og jafnmargir til vara. Skíðamiðstöðin í 

Oddsskarði er sameign þriggja sveitarfélaga Neskaupstaðar, Eskifjarðar og Reyðarfjarð- 

ar. 
. Atvinnumálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara, skv. ákvörðun bæjarstjórnar. 

Hlutverk nefndarinnar er að stuðla að eflingu atvinnulífs í bæjarfélaginu og vera 

bæjarstjórn til ráðuneytis um atvinnumál. 

„ Fulltrúar í skólanefnd Verkmenntaskóla Austurlands. Þrír aðalmenn og jafnmargir til 

vara, sbr. samstarfssamning um rekstur Verkmenntaskóla Austurlands. 

Jafnréttisnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Verkefni nefndarinnar er að 

stuðla að jafnrétti og jafnri stöðu karla og kvenna í bæjarfélaginu. 

Fulltrúar á aðalfund Eigendafélags Egilsbúðar. Sjö aðalmenn og jafnmargir til vara. 

Félagsheimilið Egilsbúð er sameign Neskaupstaðar og nokkurra félagasamtaka í bæjarté- 

laginu. 

63. gr. 

Bæjarstjórn getur kosið nefndir (lausanefndir) til að vinna að einstökum 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. 

B12
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VI. KAFLI 
Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

64. gr. 

Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við bæjarstjóra 

þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans kaup og kjör. Ráðningarsamningur skal 

staðfestur af bæjarstjórn. 

65. gr. 

Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarins. Hann undirbýr fundi bæjarráðs og bæjar- 
stjórnar, semur dagskrá og boðar til funda sbr. 14. gr. samþykktar þessarar. Hann á sæti á 

fundum bæjarstjórnar/bæjarráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt en eigi atkvæðisrétt 

nema hann sé kjörinn fulltrúi í bæjarstjórn. Hann hefur og rétt til setu á fundum nefnda 

bæjarins með sömu réttindum. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar og bæjarmálefna að svo 

miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki ákveðið annað. 

Bæjarstjóri er prókúruhafi bæjarsjóðs. Hann undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 

fasteigna bæjarins, lántökur og aðrar skuldbindingar. 

Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsliðs bæjarins. 

Bæjarstjórn ákveður hver gegna skuli störfum bæjarstjóra í forföllum hans. 

66. gr. 
Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn í helstu stjórnunarstöður s.s. yfirmenn stofnana og 

deilda bæjarins og veitir þeim lausn frá störfum. 

67. gr. 
Bæjarráð ræður aðra fasta starfsmenn en þá sem greinir í 66. gr. nema á annan veg sé mælt 

í reglugerð eða reglum sem bæjarstjórn hefur sett. 

68. gr. 
Fastráðnir starfsmenn bæjarins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum þriggja 

mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur opinberra 
starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 

kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

69. gr. 
Um ráðningu lausráðinna starfsmanna fer eftir reglum sem bæjarstjórn setur. Um kaup 

og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Neskaupstaðar hefur sett, samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 
7. gr. og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í 

stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 
samþykkt um stjórn Neskaupstaðar nr. 81/1963. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. febrúar 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Þórhildur Líndal.
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2.1 

2.2 
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2.5 

3.1 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Ísafjarðarhöfn. 

I. KAFLI 

Höfnin og stjórn hennar. 

1. gr. 

Takmörk hafnarinnar. 
Ísafjarðarhöfn takmarkast af línu sem er dregin frá Arnarnestá í Skarfasker. Höfnin 

skiptist í ytri og innri höfn. 
Innri höfn telst allt hafnarsvæðið innan marka línu úr Norðurtanga þvert yfir Skutuls- 
fjörð og 150 m radíus umhverfis Hnífsdalsbryggju. 
Land Ísafjarðarhafnar markast af eftirfarandi línu: Frá nyrðri enda Bátahafnar í beina 

línu að gatnamótum Aðalstrætis og Sundstrætis og þaðan eftir syðri brún Sundstrætis til 

norðurs að sjó við nyrðri enda Mávagarðs. Hnífsdalsbryggja: Takmörk að sunnan 

Hvíldarsker, að norðan landamerki utan Skeljavíkur og lína milli þessara tveggja 30 
metrum neðan við gamla vegarstæðið. Sementsbryggja: Að Skutulsfjarðarbraut og 10 

metrar til norðurs og suðurs. 
Höfnin skiptist í: Ásgeirsbakka, Bátahöfn, Sundahöfn, Hnífsdalsbryggju og Sements- 

bryggju. Gera þarf ráð fyrir Smábátahöfn. 
Landsvæði hafnarinnar skiptist í: Hafnarbakka og bryggjur. Farmstöðvar og Önnur 
afgreiðslusvæði. Götur. Iðnaðar- og baksvæði. 

Bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar hefur með höndum úthlutun lóða á hafnarsvæði að 

fenginni tillögu hafnarstjórnar. 

2. gr. 

Stjórn hafnarinnar. 

Ísafjarðarkaupstaður 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, sem bæjarstjórn kýs og jafnmörgum til vara. Minnst tveir aðalfull- 

trúar í hafnarstjórn skulu vera aðalmenn í bæjarstjórn. Kjörtímabil hafnarstjórnar er hið 

sama og bæjarstjórnar. 

Bæjarstjórn kýs formann hafnarstjórnar, en hún skiptir að öðru leyti með sér verkum. 

Bæjarstjóri gegnir störfum hafnarstjóra, nema bæjarstjórn ákveði annað. 

Auk hinna kjörnu fulltrúa eiga bæjarstjóri og hafnarvörður sæti í hafnarstjórn með 

málfrelsi og tillögurétt. 

3. gr. 

Hlutverk og valdsvið hafnarstjórnar. 

Hafnarstjórn er ábyrg fyrir fjármálum, rekstri, viðhaldi og nýbyggingum hafnarinnar. 

Hún ákveður gjaldskrá í samræmi við ákvæði 13. gr. hafnalaga, gerir fjárhagsáætlun 

fyrir hafnarsjóð, sem bæjarstjórn skal staðfesta. Hafnarstjórn skal leita staðfestingar 

bæjarstjórnar á lántökum og öðrum fjárskuldbindingum til langs tíma.
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3.2 Hafnarstjórn gerir tillögu um: 

Ráðningu fastra starfsmanna, sbr. 5. gr. 
Rekstur hafnarinnar, svo sem ráðstöfun á aðstöðu þ.m.t. leiga á húsnæði í eigu 

hafnarinnar og landi hennar. Leyfisveitingar til starfsemi á hafnarsvæðinu og hefur vald 

til að banna eða takmarka not hafnarsvæða fyrir starfsemi, er hún telur torvelda eðlilega 
hafnarstarfsemi. 

3.3 Byggingamál og skipulagsmál hafnarinnar, þ.á.m. innkaup og verksamningar, skulu 
hljóta umfjöllun í hafnarstjórn áður en þau eru lögð fyrir bæjarstjórn. Hafnarstjórn hefur 

með höndum eftirlit með byggingu mannvirkja á hafnarsvæðinu, sem eru undanþegin 

ákvæðum byggingarlaga nr. 54/1978. 

4. gr. 

Hlutverk hafnarstjóra. 

4.1 Hafnarstjóri fer með daglega stjórn hafnarinnar í umboði hafnarstjórnar. Hafnarstjóri 
undirbýr mál sem leggja á fyrir hafnarstjórn í samráði við formann hafnarstjórnar og 
veitir viðtöku erindum til hennar. Hafnarstjóri sér um framkvæmd samþykkta hafnar- 
stjórnar og veitir henni og bæjarstjórn upplýsingar um málefni hafnarinnar. Hann sér 

um að fjárhagsáætlun sé fylgt og ber ábyrgð á fjárreiðum hafnarsjóðs. 

4.2 Hafnarstjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnalaga og hafnarreglugerðar og 
fara að öðru leyti eftir samþykktum hafnarstjórnar og bæjarstjórnar. 

4.3 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. 

Hlutverk hafnarvarðar. 

5.1 Hafnarstjórn gerir tillögu um ráðningu hafnarvarðar og annarra fastra starfsmanna 

hafnarinnar svo margra sem þurfa þykir. Vikukaupsmenn og fólk til afleysinga ræður 
hafnarstjóri. 

5.2 Hafnarstarfsmenn, sem hafa umsjón með eignum hafnarinnar, gæta reglu og sinna 

skipaþjónustu, skulu bera skilríki um starf sitt og/eða einkennisbúning samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

5.3 Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi. Þyki einhverjum sér óréttur 

gerður af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann kært það fyrir hafnarstjórn en skipun 

starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

II. KAFLI 

Umferð skipa. 

6. gr. 
Skilgreining á skipi. 

6.1 Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far, sem nota má sem flutningatæki, 

dvalarstað, vinnustað, framleiðslustað eða geymslustað. 

7. gr. 

Almennar reglur við komu og brottför. 

7.1 Við komu og brottför skulu farskip hafa þjóðfána við hún. 

7.2 Þjónusta við skip er unnin af hafnarverði í umboði hafnarstjóra. Skip skulu við komu og 
brottför og siglingu um hafnarsvæðið hafa opna talstöð á viðskiptabylgju hafnarinnar.
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13 

14 

15 

8.1 

8.2 

9.1 

9.2 

9.8 

Sérhvert farskip skal boða áætlaða komu sína (ETA) til hafnarinnar með fjarskiptasam- 

bandi eða gegnum umboðsmann með minnst 24 klst. fyrirvara. Tilkynna skal brottför 
með minnst 3ja klst. fyrirvara. 

Skipstjóri skal við komu til hafnar gefa hafnarverði eftirfarandi upplýsingar: Skipsnafn, 

heimahöfn, stærð samkvæmt mælibréfi, djúpristu og síðasta viðkomustað. Nafn skip- 
stjóra. Stærð áhafnar og fjölda farþega. Tegund og magn farms. Um hættulegan 

flutning, tegund og magn. Um hugsanlega sjúkdóma um borð. Nafn umboðsmanns. 
Reglur þessar gilda ekki um herskip, varðskip, rannsóknarskip og fiskiskip né um 

áætlunarskip nema eftir því sem við á. 

Búnaður skipa skal uppfylla kröfur alþjóðasamþykkta, sem íslensk stjórnvöld hafa 

staðfest svo og sérreglur Siglingamálastofnunar ríkisins. Skipstjórnarmenn skulu sýna 

hafnarstarfsmönnum, ef óskað er, skírteini um fullnægjandi búnað skipa sinna. 

8. gr. 

Hafnsaga og önnur þjónusta við skip. 

Sérhvert skip, sem ætlar til Ísafjarðarhafnar og nota skal hafnsögumann, skal gera boð 

um það til hafnsögumanns með minnst 3ja klst. fyrirvara. Vísar þá hafnsögumaður 

skipinu leið til hafnar og má eigi yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er 

lagst við festar á höfninni. Heimilt er hafnsögumanni, meðan hann hefur ekki lokið 

starfi sínu, að banna hverjum þeim, sem ekki á lögmætt erindi, að koma á skipsfjöl. 

Meðan hafnsögumaður dvelur um borð, ber skipinu að sjá honum fyrir fæði. 

Ekkert íslenskt fiskiskip, sem er stærra en 500 brúttórúmlestir og ekkert íslenskt 
farmskip og ekkert erlent skip má fara inn í innri höfnina eða út úr henni án 
leiðsögumanns, sem hafnarvörður lætur skipinu í té. Hafnarvörður getur veitt undan- 

þágu frá ákvæði þessu. 

9. gr. 

Umferð um höfnina. 

Skip, sem ekki hefur hafnsögumann um borð, skal með talstöðvarsambandi við 
hafnarvörð fá upplýsingar um hvar binda megi skipið, áður en haldið er inn á innri höfn. 
Óheimilt er að binda skip annarsstaðar en þar sem starfsmenn hafnarinnar vísa til. 
Á innri höfninni má ekki sigla skipum hraðar en svarar 4 sjómílum á klst., en þó ekki 

hraðar en aðstæður og góð sjómennska leyfa. Sérstaka aðgát skal sýna þegar farið er um 
svæði, þar sem unnið er að dýpkun, köfun og þess háttar enda skal við slík störf hafa 

uppi viðeigandi merki. 

Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli að öðrum skipum eða hafnarmannvirkj- 
um stafi hætta af því. 

Bannað er að blása í flautur og lúðra á innri höfninni, nema umferð gefi tilefni til þess. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggju eða hafnarbakka, skal hafa uppi 

fyrirskipuð ljós og dagmerki. 

Skemmti- og smábátar, þar með taldir ára- og seglbátar, skulu svo sem frekast er unnt 

forðast siglingaleiðir stærri skipa, sem eru á leið til eða frá höfninni. Ennfremur skal 
sýna sérstaka aðgæslu, 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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10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10. gr. 

Skip í viðlegu. 

Skip telst í viðlegu, er það liggur við hafnarbakka, bryggju eða föst legufæri og er í eða 

bíður eftir afgreiðslu eða þjónustu. 

Skip hljóta viðlegu í sömu röð og þau koma til hafrar. Undantekin eru skip, sem hafa 

fastar viðlegur eða umsamin forgangsafnot af hafnarbakka og skemmtiferðaskip. 
Ekki má festa skipum við hafnarbakka eða bryggju, nema við festarhringa eða 

festarstólpa. Festum skal þannig komið fyrir að þær hindri sem minnst umferð á bryggju 
eða hafnarbakka og skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. 
Þyki hafnarverði þessa ekki nægilega gætt, getur hann krafist, að bætt sé úr því 

tafarlaust. Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju ef hafnarvörður 
krefst þess. Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa 

vatni á bryggju eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari né heldur, er þau hleypa burt 
vatni eða á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir með hlífum, að vatnið fari beint í 

höfnina en komist eigi á bryggjuna eða hafnarbakkann. 
Þegar búið er að leggja skipi við hafnarbakka, má ekki flytja það innan hafnar án leyfis 

hafnarvarðar, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef hafnarvörður skipar svo fyrir. 

Skip, sem ekki er verið að lesta eða losa, eða ekki eru í rekstri, mega aldrei liggja svo í 
höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skvit að hlýða boðum hafnarinnar 

um flutning þeirra. Liggi skip á innri höfninni án þess að nokkuð sé unnið við það, getur 

hafnarvörður krafist þess, að það sé tekið burt. Færist hlutaðeigandi undan að færa 

skipið samkvæmt ákvæðum þessa töluliðs eða dragist flutningur þess yfir þann tíma, er 

hafnarvörður hefur fyrirskipað, er hafnarverði heimilt að láta flytja skipið á kostnað og 

ábyrgð skipseiganda. 

Í sérhverju skipi skal jafnan vera einn maður að minnsta kosti, er tekið geti á móti 

skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær. Skal hann sjá um að óviðkom- 

andi aðilar hafi ekki aðgang að skipinu og ber eigandi fulla ábyrgð á öllu því tjóni, er 

leiða kann af vanrækslu í Þessu efni. Heimilt er hafnarverði að fallast á gæslu sérstakra 

Öryggisvarða, enda séu hjá skipaþjónustu nöfn skipstjórnarmanna, sem kalla má út 

vegna veðurs eða annarra orsaka. 

Hafnarvörður ákveður legur fyrir skip 12 brl. sg 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 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 hafnarvarðar samkvæmt nánari reglum. 

11. gr. 

Skip í lægi. 

1 Skip telst í lægi er það liggur fyrir akkeri eða öðrum legufærum og er ekki í rekstri. 

2 Skipum, sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum, er hafnarvörður leyfir. 

Skipum skal lagt undir umsjá 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 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 siglinga- 

fróðan mann, sem búsettur sé á Ísafirði sem hafa skal umsjón skipsins á hendi. Beinir 

hafnarvörður til hans öllum fyrirskipunum sem skipið varðar. 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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12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 
12.6 

12.7 

12.8 

13.1 

13.2 

13.3 

II. KAFLI 

Afnot hafnarvirkja og landsvæða. 

12. gr. 

Lestun og losun, almennt. 

Afnot hafnarvirkja og lands eru 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 hafnarbökkum, né sturta 

varningi af bílum án eðlilegs hlífðarlags. 

Hafnarvörður skal færa skrá yfir lyftu- og flutningatæki og annan tækjabúnað, sem 
notaður er við höfnina. Eigendur slíkra tækja skulu sækja um leyfi til notkunar þeirra á 

hafnarsvæðinu hjá hafnarverði, m.a. sökum þungatakmarkana á hafnarsvæðinu. 

Óheimilt er að geyma tækjabúnað á hafnarsvæðinu án leyfis hafnaryfirvalda. 
Þeir munir eða vörur sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja á bryggju, 
hafnarbakka eða annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til 

geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar. Hafnarvörður getur flutt vörur og 

muni, sem geymdir eru í óleyfi, burt á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns 

hans. 
Við lestun og losun á vikri, sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt að hafa nægilega 
sterkar hlífar milli skips og hafnarbakka svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, 
getur hafnarvörður 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 hafnarvörður 
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- eða sprengihættu mega ekki koma inn á innri 

höfnina fyrr en leyfi hefur verið veitt til þess. Skipstjóra eða umboðsmanni ber að 

tilkynna hafnarverði og slökkviliðsstjóra um farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma. 
Tilkynningarskyldan nær til efna sem samkvæmt International Maritime Dangerous 
Goods Code flokkast í flokka 1,2,3,4. og 5. Í tilkynningu skal greina nafn á varningi, 

magn, pökkun og lestun. Sem dæmi um hættulegan varning má nefna: púður, dýnamit, 

geomit, hlaðnar patrónur, bensín, steinolíu, aceton, terpentínu, toluol, kosangas, 

kalciumkarbit, ammoniumnitrat, natríumklórat. 

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 varúðarrráðstafanir hafa verið gerðar. Hlíta skal í einu og öllu ákvæðum 
brunamálasamþykktar fyrir Ísafjörð. 

Skylt er að hafa öryggisvörð við skip sem er að lesta eða losa eldfimar vörur. 
Hafnarvörður getur ákveðið að lestun eða losun slíkrar vöru fari fram við sérstaka 
hafnarbakka þar sem tryggast er talið. Varningur skal geymdur á svæði sem hafnarvörð- 

ur eða viðkomandi eftirlitsstofnun samþykkir. Setja skal sérstakar reglur um nánari
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14.1 

15.1 

15.2 

15.3. 

15.4 

15.5 

16.1 

16.2 

17.1 

17.2 

framkvæmd og ákvæði þessarar greinar, sbr. IMO-Recommendation on save 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. Í 

skipum sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema undir kötlum skipsins 

eða í eldavél skipsins og á lögboðnum ljóskerjum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim 

skipum og á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða affermingu eldfims varnings. 

IV. KAFLI 
Um hafnargjöld í Ísafjarðarhöfn. 

14. gr. 

Um hafnargjöld. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrám er settar skulu í samræmi við 

ákvæði 13. gr. hafnalaga. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
15. gr. 

Löggæsla á hafnarsvæðinu, umferð og fleira. 

Lögreglan á Ísafirði 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, hafnarbakka, farmstöðvar og önnur af- 

greiðslusvæði. Hafnarstjórn getur sett hraða- og þungatakmarkanir á hafnarsvæðinu. 

Fólk sem fer um hafnarsvæðið er þar á eigin áhættu og ábyrgð. Sund er bannað á 

hafnarsvæðinu án leyfis nema á sérstökum baðsvæðum. 
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- eða malarnám og önnur slík starfsemi er bönnuð á hafnarsvæðinu án leyfis. 
Fiskveiðar á hafnarsvæðinu mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu. 
Hafnarverði skal þegar tilkynnt um allt það sem bjargað er í höfninni en hann gefur 

lögreglunni skýrslu um það. 

16. gr. 

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 burt svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur á því má 

hafnarvörður 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. 

Ef skip, bátar, flutningatæki á landi eða annar búnaður er í hirðuleysi á hafnarsvæðinu 
og veldur óþrifnaði og hættu þá skal hafnarvörður fyrirskipa úrbætur innan ákveðins 

frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt má fjarlægja viðkomandi hlut á kostnað eiganda 
án nokkurrar skaðabótaskyldu. 

17. gr. 

Varnir gegn mengun og óþrifnaði. 

Engum úrgangi eða rusli má kasta í höfnina. 

Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka eða flytja á 

annan hátt inn í höfnina hvaltegundir, skipsflök eða neitt það, sem valdið getur 

óþrifnaði, umferðartruflunum eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafnarvarðar komi 
til.
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17.3 

18.1 

19.1 

20.1 

20.2 

20.3 

21.1 

21.2 

Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri er stranglega 
bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíur, lýsi, olíusora eða annað sem mengun 

veldur. Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt 

gildandi lagaákvæðum á hverjum tíma. 

18. gr. 

Beiðni um skilyrði fyrir þjónustu. 
Allir þeir sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoð á einn eða annan hátt 

hjá höfninni skulu snúa sér beint til skrifstofu hafnarinnar með beiðni þar að lútandi. 
Heimilt er hafnarverði að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu sem eru í 

vanskilum með gjöld til hafnarinnar. 

19.gr. 
Hverjum gefa skal fyrirmæli. 

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. 

20. 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 óviðhöllum dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er 
heimilt að krefjast yfirmats en gera skal það áður en 1 mánuður er liðinn frá því að 
matsgerð 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. 
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. 

Hvers konar bótakröfum fylgir lögtaksréttur. 

21. gr. 

Brot, sektarákvæði og meðferð mála. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 

almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Ísafjarðar. 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 birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt 
fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Ísafjarðarkaupstað nr. 150/1975 og hafnarreglugerð 

fyrir Hnífsdalskauptún nr. 151/1952. 

Samgönguráðuneytið, 8. febrúar 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Helgi Jóhannesson.
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BRÁÐABIRGÐAREGLUGERÐ 

fyrir Selfossveitur. 

I. KAFLI 

Stjórn og rekstur. 

1. gr. 

Selfossveitur, skammstafað SV, eru fyrirtæki sem Selfosskaupstaður á og starfrækir. 

2. gr. 

Tilgangur SV er að annast á orkuveitusvæði sínu öflun, dreifingu og sölu á raf- og 

hitaorku, svo og aðra starfsemi sem því tengist. 

3. gr. 
Orkuveitusvæði SV er lögsagnarumdæmi Selfosskaupstaðar og sá hluti nágrennis 

kaupstaðarins sem bæjarstjórn ákveður og iðnaðarráðherra samþykkir. 
SV hafa einkarétt til dreifingar og sölu á raf- og hitaorku á orkuveitusvæði sínu. 

4. gr. 

Yfirstjórn SV er í höndum bæjarstjórnar en framkvæmdastjórn þeirra skal falin stjórn 

veitustofnana. 

5. gr. 

Stjórn skipa fimm menn og fimm til vara sem kosnir eru af bæjarstjórn. Kjörtímabil 

hennar skal vera hið sama og bæjarstjórnar. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. 

6. gr. 

Hlutverk stjórnar er 

1) að hafa eftirlit með því að skipulag SV og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. 
2) að semja framkvæmda- og fjárhagsáætlanir og leggja fyrir bæjarstjórn. 

3) að semja gjaldskrá fyrir SV og leggja hana fyrir bæjarstjórn. 
4) að ákveða framkvæmdir á orkuveitusvæði SV í samræmi við samþykktir bæjarstjórnar og 

ákvæði sveitarstjórnarlaga. 

5) að undirbúa samninga um orkukaup og orkusölu. 
6) að ráða forstöðumenn aðaldeilda og aðra fasta starfsmenn að fengnum tillögum fram- 

kvæmdastjóra. 

7) að gefa bæjarstjórn þær skýrslur sem hún óskar eftir. 

8) að semja nánari reglur um einstök framkvæmdaatriði þessarar reglugerðar eftir því sem 
þörf gerist og leggja þær fyrir bæjarstjórn til samþykktar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn ræður framkvæmdastjóra SV að fengnum tillögum stjórnar og setur honum 

erindisbréf. 

Framkvæmdastjóri annast allan daglegan rekstur og skal í þeim efnum fara eftir þeirri 

stefnu og fyrirmælum sem stjórn gefur. 

Framkvæmdastjóri situr fundi stjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 

Framkvæmdastjóri gerir tillögur til stjórnar um lausn verkefna skv. 6. gr. 

Framkvæmdastjóri ræður aðra starfsmenn en þá sem taldir eru í 6. gr. 6. tl.
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8. gr. 

Framkvæmdastjóri undirbýr fundi stjórnar ásamt formanni. Hann sér um að boðað sé til 
fundar með skriflegu fundarboði ásamt dagskrá a.m.k. tveimur sólahringum fyrir fund. Geti 

stjórnarmaður ekki sótt fund skal hann að jafnaði boða varamann sinn, eða hlutast til um að 

varamaður verði boðaður. Hafi framkvæmdastjóri fengið vitneskju um forföll stjórnarmanns, 

skal hann boða eða láta boða varamann hans á fund. 

9. gr. 

Stjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti hennar sækir fund. Allar ákvarðanir sem fela í 

sér veruleg fjárútlát eða skipulagsbreytingar má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi 

átt þess kost að fjalla um málið. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum. 

10. gr. 

SV skulu hafa sjálfstæðan fjárhag og sjálfstætt reikningshald. Reikningsár SV er 

almanaksárið og skulu endurskoðaðir reikningar þeirra fylgja reikningum bæjarfélagsins. 

Gjaldskrá skal við það miðuð að nægur afrakstur fáist af því fjármagni sem á hverjum 

tíma er bundið í rekstri fyrirtækisins til þess að það geti jafnan með eigin fjármagni og 

hæfilegum lántökum tryggt notendum sínum næga orku á hagkvæmasta verði. 
Tekjum SV skal fyrst og fremst varið til að standa straum af nauðsynlegum rekstrarkostn- 

aði og fjárfestingu þannig að öruggur rekstur SV sé tryggður, þar með talin greiðsla afborgana 
og vaxta af skuldum þeirra. Ráðstöfun hagnaðar eða jöfnun taps skal ákveðin af bæjarstjórn 
að fengnum tillögum stjórnar. 

II. KAFLI 
Almenn ákvæði vegna sölu á raforku, húsveitur og tenging þeirra við SV. 

11. gr. 

Eigandi húsveitu eða annarrar veitu, sem tengist rafveitukerfi SV, nefnist húseigandi 

(veitueigandi). 
Kaupandi raforku, eða sá sem ber ábyrgð á greiðslu hennar, nefnist notandi. 

12. gr. 
Umsókn um heimtaug eða breytingu á heimtaug skal undirrituð af húseiganda er 

skuldbindur sig til þess með undirskrift sinni að greiða heimtaugargjald það sem ákveðið er í 

gjaldskrá SV og að hlíta settum reglum um kaup á raforku frá SV. Skal í umsókninni skýrt frá 
hve mikið afl þarf og til hvers það er ætlað. SV geta krafist þess að skrifleg greinargerð, byggð 

á tækniþekkingu, sé lögð fram varðandi áætlun um afl- og orkunotkun. 

Sé um tiltölulega mikla notkun að ræða og SV þurfa, til þess að fullnægja henni 

sérstaklega, að auka háspennukerfi, auka afl spennistöðvar eða gera meiriháttar viðbætur á 
lágspennukerfi, er framkvæmdastjóra heimilt að gera umsækjanda að taka þátt í kostnaði. 

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar að því er varðar fjarlægð 

húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar skal heimtaugargjald 
ákveðið samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni þar sem hliðsjón er höfð af stofnkostnaði 

við framkvæmdir. 

SV er heimilt að krefjast lágmarksgjalds vegna notkunar um heimtaug. 

Heimilt er að krefja húseiganda um greiðslu aukakostnaðar vegna lagningar heimtaugar 

að ósk hans í frosna jörð.
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Heimtaugar með stofnvari eru eign SV, enda þótt heimtaugargjald hafi verið greitt, nema 

um annað hafi verið sérstaklega samið. 

SV annast viðhald og endurnýjun heimtauga sinna án sérstaks endurgjalds nema 

heimtaug þurfi að breyta vegna breytinga á húsi eða lóð. Skal húseigandi greiða kostnaðinn 

við þá breytingu. Ef loftlínuheimtaug er breytt í jarðstrengsheimtaug skal húseigandi greiða 

kostnaðarmun sem ákveðinn er í gjaldskrá. 

13. gr. 

Framkvæmdastjóri eða rafverktakaleyfisnefnd veitir þeim rafverktakaleyfi sem full- 
nægja: Skilyrðum og skilmálum SV. 

Skylt er að láta löggilta rafverktaka og/eða SV, ef þær taka slík verk að sér, framkvæma 

vinnu við raflagnir og raftæki, hvort heldur er um að ræða nýjar raflagnir, breytingar eða 

viðgerðir á raflögnum eða raftækjum sem tengjast eiga eða tengd eru við húsveituna. Aðrir 

mega ekki taka ábyrgð á né vinna nokkurt slíkt verk. 
Löggiltir rafverktakar eru skyldir til að veita SV upplýsingar um húsveitur og raftæki sem 

þeir vinna við og bera ábyrgð á. 

14. gr. 

SV annast úttekt og skoðun á raflögnum skv. reglugerð Rafmagnsettirlits ríkisins um 

raforkuvirki, svo og skv. beiðni eða að eigin frumkvæði. 
SV geta gert eiganda veitu að greiða kostnað þeirra verka, sem SV innir af hendi við 

úttekt raflagna, skoðunargerðir og annað eftirlitsstarf sitt. 

Engir aðrir en umboðsmenn SV mega setja spennu á veitu eða hluta af veitu í fyrsta sinn 
eftir úttekt. Sé út af þessu brugðið varðar það þann sektum sem verkið er unnið fyrir, þann 

sem setur spennu á veituna og hinn löggilta rafverktaka er um verkið sá. 
SV taka ekki á sig ábyrgð á veitu með úttekt eða tenginum. 

15. gr. 

Sérhver húsveita að meðtöldum neyslutækjum skal fullnægja kröfum þeim sem settar eru 

í reglugerð Rafmagnsetftirlits ríkisins og tæknireglum SV. Það telst óleyfilegt, sem ekki 

fullnægir þessum kröfum. Efni í veitu eða tæki skal vera viðurkennt af sömu aðilum. 
Húseiganda er skylt að sjá um að stofntaugar í húsveitu hans séu ávallt nægilega gildar 

fyrir notkun veitunnar. 

Vélar og önnur tæki skulu vera þannig sett og þannig útbúin að þau starfi án þess að 

truflun valdi á ljósum eða annarri notkun. Misbrest á þessu eða aðra galla á veitu eða tækjum 

skal húseigandi/notandi þegar í stað og á sinn kostnað, láta löggiltan rafverktaka lagfæra. 
Komi í ljós við skoðun húsveitu, sem framkvæmd er af SV, Rafmagnseftirliti ríkisins eða 

löggiltum rafverktaka, að galli er á veitu eða tækjum skal eigandi veitunnar eða tækjanna 

skyldur til þess að láta, á sinn kostnað, löggiltan rafverktaka gera við gallana. 

Séu gerðar óleyfilegar tengingar eða breytingar á veitu eða tækjum, eða sýnt hirðuleysi í 
meðferð eða viðhaldi veitu eða tækja, skal farið með það sem galla á veitu og er heimilt að gera 
eiganda að greiða þann kostnað sem aukið eftirlit með veitunni hefur í för með sér. 

Framkvæmdastjóri getur látið taka veitu eða tæki úr sambandi, meðan galli er á veitunni 

eða tækjunum, þar til úr er bætt.
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Starfsmenn SV eiga rétt til þess að hafa óhindraðan aðgang til skoðunar á veitum, jafnt 

fullgerðum sem ófullgerðum, hvort sem er: 
til athugunar á öryggi þeirra, þ.m.t. neyslutæki, 
til athugunar á mælitækjum og því hvort öll notkun komi rétt til mælis samkvæmt gjald- 
skrá, 

til álestrar á mælitæki, 

til lokunar vegna vanskila og til annarra þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru samkvæmt 

réttindum og skyldum SV. 
Setja má í sérstakri reglugerð staðfestri af ráðherra sérákvæði um nánari tæknileg 

tengiskilyrði. 

16. gr. 

SV setja upp nauðsynleg mælitæki og ákveða fjölda þeirra, tegund og staðsetningu. 

Meælitækin má ekki flytja til án samþykkis SV en þær geta krafist flutnings þeirra ef það þykir 

hentugra að dómi framkvæmdastjóra. 
Notandi mælitækis er sá sem skráður er fyrir raforkunotkun þeirrar veitu sem mælitækið 

er fyrir. Skal hann bera ábyrgð á mælitækjum og raforkunotkun veitunnar þar til hann lætur af 
notkun hennar og tilkynnir SV um það. 

SV annast venjulegt viðhald mælitækjanna á sinn kostnað en verði mælitæki fyrir 
óvenjulegu hnjaski eða skemmdum er heimilt að skylda notanda til að greiða kostnað við 

viðhald eða endurnýjun þess. 

Notandi greiðir leigu fyrir afnot mælitækja skv. gjaldskrá SV á hverjum tíma. 

Þar sem eitt mælitæki er sett fyrir sameiginlega notkun fleiri aðila ber notandi, sem 
skráður er fyrir mælitækinu, ábyrgð á greiðslum vegna hinnar sameiginlegu notkunar. Aðrir 
notendur bera hver um sig ábyrgð in solidum á greiðslum þessum með hinum skráða notanda. 

Breyting á skráningu notanda fyrir sameiginlegri notkun orku um mælitæki verður því 
aðeins gerð að allir notendur hinnar sameiginlegu notkunar fari fram á það skriflega. 

Óski notandi að mælitæki verði prófað skal beiðni um það vera skrifleg. Reynist skekkja 

/— 5% eða minni er heimilt að gera notanda að greiða kostnað við prófun. 
Ef fram kemur við prófun, sem SV framkvæmir, að mælitækið hafi mælt 5% of lítið eða 

þaðan af minna skal notandinn greiða það sem vanmælt var. 

Hafi tækið mælt 5% of mikið eða þaðan af meira skal endurgreiða notandanum 

mismuninn með frádrætti á næsta orkureikningi eða í reiðfé. 

SV geta ekki krafist viðbótargreiðslu fyrir lengra tímabil en 1 ár, og sama gildir um kröfu 
notanda til endurgreiðslu. 

Við endurreiknun orkunotkunar skal taka tillit til fyrri notkunar viðkomandi aðila og 

annarra aðstæðna sem gefið gætu vísbendingu um það hvenær mælitækið bilaði. Eigi skal 
reikna vexti af umfram- eða vangreiðslum sem að framan greinir. 

Ef notandi véfengir niðurstöður prófunar á mælitæki skal leita úrskurðar Rafmagneftir- 
lits ríkisins og er hann bindandi fyrir báða aðila. 

Hætti skráður notandi notkun skal hann í tæka tíð tilkynna það til SV sem annast 

lokaálestur. Hafi eigi annar notandi sótt um að fá mælitækið skráð á sitt nafn skal loka því og 

eigi skal hefja orkusölu á ný um tækið fyrr en tilkynnt hefur verið um nafn og nafnnúmer nýs 

notanda. 
Þótt raforkunotkun verði rakin til galla á veitu eða tækjum, er SV ekki skylt að áætla 

frádrátt á reikningum notanda af þeim sökum. 
Ef svo reynist að notkun hefur orðið meiri en álestur sýnir eða álestur eða útreikningur á 

reikningsfjárhæð verið skakkur áskilur SV sér rétt til að leiðrétta þessa skekkju eftir á undir 
eins og vitað er um hana.
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Verði uppvíst að rafmagn sé notað á annan hátt en um er samið eða að raskað hafi verið 
mælitækjum eða breytt tengingu, þannig að öll notkun komi ekki fram skulu SV áætla þá 

notkun sem fram hefir farið óleyfilega og skal notandi gjalda fyrir hana eftir gjaldskrá fyrir 

allan tímann sem liðinn er frá síðustu skoðun veitunnar og þar til leiðrétt er. 

Ef ekki liggja fyrir sérstakar upplýsingar um líklega notkun á veitunni má við matið hafa 
hliðsjón af stærð á vörum þeim, sem fyrir veitunni eru. 

17. gr. 

Starfsmenn SV hafa heimild til að innsigla mælitæki, sem raforkukaup eru gerð um, svo 

sem kWh-mæla, straumspenna o.þ.h. Einnig mega starfsmenn SV innsigla hluta veitu sem 
ómæld orka fer um. Þessi innsigli mega engir aðrir rjúfa en starfsmenn SV. Önnur innsigli SV 

mega rafverktakar rjúfa að fengnu leyfi SV hverju sinni. 

Ef skjótra aðgerða er þörf vegna hættuástands er heimilt að rjúfa innsigli en þá skal 

viðkomandi eigi síðar en næsta virkan dag á eftir tilkynna SV skriflega málsatvik. 
Veiti notandi eða rafverktaki því athygli að innsigli sé rofið eða vanti er hann skyldur að 

tilkynna SV slíkt án tafar. 

III. KAFLI 
Skilmálar fyrir raforkusölu. 

18. gr. 

Upphaf og lok samnings um orkukaup eru við skráningu tilkynningar þess efnis hjá SV. 

19. gr. 
Skilyrði raforkusölu er að samþykkt hafi verið umsókn um tenginu viðeigandi húsveitu 

við rafveitukerfi SV. 

20. gr. 

SV selja raforku á orkuveitusvæði sínu, þar sem veitukerfi þeirra nær til, með þeim 

skilmálum sem ákveðnir eru í reglugerð þessari, sérreglum um raforkuvirki á orkuveitusvæði 

þeirra og gjaldskrá á hverjum tíma. 

SV geta krafist þess að hver sem óskar að gerast notandi raforku sæki um það skriflega og 
geri nána grein fyrir afl- og orkunotkun og til hverra nota raforkan sé ætluð, sbr. einnig 12. gr. 

Á þeim stöðum í veitukerfinu þar sem flutningsgeta þess leyfir ekki umbeðið afl án 

sérstakra ráðstafana ákveður framkvæmdastjóri nánari skilmála. 
SV geta takmarkað sölu samkvæmt sérstökum töxtum vegna rafhitunar. 
Ef SV telja nauðsynlegt að komið verði fyrir raforkuvirkjum á viðkomandi lóð í því skyni 

að sala raforku geti farið þar fram, skal SV látin í té nauðsynleg lóð eða húsnæði fyrir 
spennistöð, með sérstökum samningi, og nauðsynleg lóð eða aðstaða fyrir jarðstrengi, 

tengiskápa, stólpa og festur fyrir loftlínur, án endurgjalds. SV er heimilt að láta öðrum 

notendum í té raforku frá spennistöðinni. Kvöð um uppsetningu og rekstur hennar og annarra 

raforkuvirkja, má þinglýsa á viðkomandi húseign. 

Orkuafhendingu má binda því skilyrði að kostnaður vegna sérstakrar fjarlægðar sé 
greiddur af umsækjanda. 

Óski SV eftir spennubreytingu á húsveitu er húseigendum skylt að hlíta því enda sé 

breytingin gerð á kostnað SV. Á sama hátt skulu húseigendur bera kostnað af spennubreyt- 
ingu á húsveitu, sem þeir hafa óskað eftir og SV hafa samþykkt, nema sérstakt samkomulag 

náist um skiptingu kostnaðar. 
Framsal til annarra á raforku, sem keypt er af SV, er óheimilt án leyfis þeirra.
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21. gr. 

Verð á raforku skal ákveða í gjaldskrá. 
Notandi skal greiða SV raforkukaupin samkvæmt gildandi gjaldskrá á hverjum tíma. Við 

verðbreytingar á raforku skal reikningsfæra notkun í beinu hlutfalli við gildistíma hverrar 
gjaldskrár á því tímabili sem reikningurinn tekur til. 

SV mega grundvalla orkureikninga á áætlun um orkunotkun notanda og innheimta 
reglulega samkvæmt slíkri áætlun en í henni sé orkunotkuninni jafnað niður á daga. 
Reikningar, sem byggjast á staðreyndri orkunotkun, nefnast álestrarreikningar en reikningar, 
sem byggjast á áætlaðri orkunotkun, nefnast áætlunarreikningar. 

Raunverulega orkunotkun skal staðreyna ekki sjaldnar en á u.þ.b. 6 mánaða fresti. Þegar 

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

álestra. Notandi getur jafnan, gegn greiðslu aukagjalds, krafist aukaálestrar og uppgjörs 
miðað við staðreynda notkun. Ennfremur getur hann óskað eftir breytingu á áætlun um 

orkunotkun vegna nýrra forsendna. 

Reikninga skal senda orkukaupanda á notkunarstað eða annan stað sem hann tiltekur. 
Gjalddagi er við útgáfu reiknings. Eindagi er 21 degi síðar og skal hann tilgreindur á 

reikningi. Einnig skal tilgreina greiðslustaði. 
Verði greiðslufall á reikningi, hvort sem um er að ræða áætlunarreikning eða álestrar- 

reikning, hafa SV rétt til að áskilja sér og innheimta vanskilavexti sem reiknist frá eindaga 
reiknings hverju sinni. 

22. gr. 

Sé orkureikningur ekki greiddur á eindaga, eða ef notandi vanefnir skyldur sínar 
samkvæmt reglugerð þessari eða skriflegum samningi um orkukaup, mega SV stöðva 
orkuafhendingu til notanda að undangenginni skriflegri viðvörun sem sendist honum með 

minnst fimm daga fyrirvara. 

Vanskil á greiðslu áætlunarreikninga heimila rafveitunni sömu aðgerðir til innheimtu og 

stöðvunar á orkuafhendingu og vanskil á álestrarreikningum. SV bera ekki ábyrgð á 
hugsanlegum afleiðingum slíkrar stöðvunar. 

Beri kaupandi ábyrgð á orkukaupum um fleiri en eina veitu (mæli) má stöðva 
orkuafhendingu um hverja þeirra sem er, eða allar, vegna vanskila eða vannefnda í sambandi 

við eina þeirra. 

Stöðvun orkuafhendingar vegna vanskila hefur engin áhrif á greiðsluskyldu notanda á 

skuldum við SV né heldur greiðsluskyldu á fastagjaldi, aflgjaldi og tækjaleigu á lokunartíma. 

SV hafa rétt til þess að krefja notanda um greiðslu kostnaðar við undirbúning að stöðvun 
orkuafhendingar (lokun), ennfremur við framkvæmd lokunar, svo og opnun veitunnar. 

SV mega stöðva orkuafhendingu með hverjum þeim hætti sem henta þykir, með 

straumrofi í íbúð eða húsnæði notanda eða utanhúss. SV er ekki skylt að tilkynna notanda um 

sjálfa stöðvun orkuafhendingarinnar enda sé ekki óeðlilega langur tími liðinn frá viðvörun um 

hana. 

Sé lokað fyrir veitu vegna skulda skal að jafnaði ekki opna aftur nema skuldin sé að fullu 
greidd og/eða trygging sé sett fyrir skilvísri greiðslu framvegis. 

Enginn má rjúfa straum né endurtengja veitu nema þeir, sem SV hafa veitt umboð til þess 

hverju sinni. Óleyfilega tengda veitu má SV rjúfa fyrirvaralaust.
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23. gr. 

Stöðvun á rekstri eða truflanir vegna bilunar eða takmarkana á raforkuvinnslu hefur ekki 

í för með sér neina skaðabótaskyldu á hendur SV en koma skal á reglulegum rekstri aftur eins 
fljótt og auðið er. Notendur eiga ekki rétt til endurgreiðslu þótt stöðvun verði vegna bilana 

eða annarra óviðráðanlegra atvika um langan eða skamman tíma, sbr. þó síðustu mgr. 23. gr. 

SV bera ekki ábyrgð á spennubreytingum undir slíkum kringumstæðum né afleiðingum 
af þeim né heldur af bruna eða slysum sem verða kunna af völdum rafmagns frá veitum 

rafmagnsnotanda. 

SV áskilja sér rétt til þess að taka rafmagn af veitu vegna viðgerða og viðhalds eða eftirlits 

þegar þörf gerist. 
Meðan verið er að leggja heimtaugar er SV heimilt að taka rafmagn af því svæði sem 

nauðsynlegt er til þess að framkvæma tengingar. 
Komi það fyrir að takmarka þurfi notkun á rafmagni um langan eða skamman tíma 

ákveða SV hvernig takmörkun skuli hagað. 

Stöðvun á rekstri skal tilkynna fyrirfram, ef unnt er, en þó eiga notendur enga 
skaðabótakröfu á hendur SV þótt straumur hafi rofnað fyrirvaralaust. 

Notendur, sem greiða aflgjald, eiga rétt á að fá sem svarar 1/300 hluta aflgjaldsins 
endurgreiddan fyrir hvern heilan dag er þeir missa raforkuna vegna stöðvunar eða truflana á 

rekstri, þó eigi fyrir skemmri tíma en tvo sólarhringa. Þetta gildir ekki varðandi lokun vegna 
vanskila. 

24. gr. 

Sérhver rafmagnsnotkun, er notandi byrjar á skv. tilteknum taxta (gjaldskrárlið) SV, er 

bindandi fyrir hann í að minnsta kosti 1 ár. Þó getur framkvæmdastjóri leyst notanda undan 
þessari skuldbindingu. 

Verði breyting á notkun, þannig að hún geti fallið undir annan taxta, skal umsókn um það 

send SV með eins mánaðar fyrirvara. 

SV áskilja sér rétt til að segja upp sölu eftir tilteknum taxta með eins mánaðar fyrirvara ef 
í ljós kemur að notkunin á að falla undir annan taxta. 

Notandi ber ábyrgð á notkun um þá veitu, sem hann er skráður fyrir, þar til hann hættir 

notkuninni og hefur sagt henni upp með tilkynningu til SV með eðlilegum fyrirvara. 

Húseigandi er ábyrgur fyrir tilkynningu til SV um notendaskipti. Vanræki húseigandi 
þessa tilkynningarskyldu sína er heimilt að gera hann ábyrgan fyrir ógreiddri orkunotkun þess 

aðila er áður var notandi viðkomandi veitu. 

IV. KAFLI 
Almenn ákvæði um sölu á heitu vatni. 

25. gr. 

Eigandi húsveitu eða annarrar veitu, sem tengist veitukerfi hitaveitunnar nefnist 
húseigandi. 

Kaupandi varmaorku er sá aðili sem skráður er fyrir mælagrind og ber hann ábyrgð á 

greiðslum varmaorkugjalda. 

206. gr. 

Varmaorkan er afhent um veitukerfið samkvæmt gildandi reglugerð og gjaldskrá. 

SV er heimilt að semja sérstaklega um sölu varmaorku utan almennra söluskilmála. Slíkir 

samningar skulu háðir samþykki bæjarstjórnar Selfoss. 

Hitaveituvatn sem runnið hefur í gegnum hitunarkerfi húss (bakrennsli) er eign SV. SV 

geta heimilað notkun þess til upphitunar í gróðurhúsum, bílastæðum og öðrum þeim stöðum,
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sem ekki þurfa ákveðið hitastig. Frágangur lagna og búnaðar vegna slíkrar notkunar skal vera 

samkvæmt fyrirmælum SV. SV geta afturkallað slík leyfi. SV er heimil gjaldtaka fyrir þessa 
notkun samkvæmt gjaldskrá. 

Óheimilt er að tengja vatnsdælur, varmadælur og/eða annan slíkan búnað við bakrennsl- 

ið, nema að áður fengnu samþykki SV. 

21. gr. 

Varmaorkunni er miðlað í formi heits vatns. SV skulu gefa kaupendum og húseigendum 

upplýsingar um þrýsting, hitastig og þess háttar. 

28. gr. 

Óviðráðanlegar breytingar á þrýstingi, hitastigi eða magni orkumiðilsins eru án ábyrgðar 

SV. Um breytingar sem stafa af öðrum ástæðum, skulu SV tilkynna notendum með hæfilegum 
fyrirvara. 

29. gr. 

Kaupendum er óheimil endursala varmaorkunnar án samþykkis SV. 

30. gr. 

SV láta leggja og eiga allar lagnir veitukerfisins, aðveituæðar, stofnæðar, dreifiæðar, 
götuæðar svo og heimæðar og lagnir innanhúss, að og með mælagrindum, ásamt tilheyrandi 

búnaði, og annast rekstur og viðhald hans. 

31. gr. 

Húseiganda innan lögsagnarumdæmis Selfosskaupstaðar, þar sem veitukerfið liggur er 
skylt að láta tengja hús sitt við hitaveituna. Heimilt er þó að veita undanþágu frá þessu ákvæði. 

32. gr. 

SV annast lagningu eigin veitukerfis og tengingu við húsveitu kaupanda. Við slíka 

framkvæmd skulu SV halda raski í lágmarki og ganga þriflega um. Jafnframt skulu SV færa allt 

til fyrra horfs eins og við verður komið. SV ákveða staðsetningu mælagrindar og inntaks í 

samráði við húseiganda. Húseigandi á ekki kröfu um sérstaka greiðslu fyrir óþægindi vegna 

lagningar veitukerfisins. 

33. gr. 

SV kosta lagningu eigin veitukerfis, en húseigandi greiðir stofn- og mælagrindargjald 

samkvæmt gjaldskrá. 

34. gr. 

Kostnaður við breytingar á húsveitu eða hitunarkerfi húss vegna tengingar við SV skal 

húseigandi/kaupandi annast og kosta. 
Húseigandi/kaupandi kostar breytingar á heimæðum sem nauðsynlegar eru vegna 

framkvæmda hans. 
Húseigandi skal fyrirfram sækja um leyfi til hverra þeirra framkvæmda, sem kunna að 

hafa í för með sér röskun á veitukerfi SV. 

35. gr. 

SV hafa rétt til aðgangs að húsnæðis því, sem veitukerfi þeirra liggur um til viðhalds, 

eftirlits og breytinga. 
Efinntak hitaveitu og mælagrind eru ekki í sama herbergi skal lögn þar á milli vera óhulin 

eða í stokk sem auðvelt er að opna. 

B 13
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V. KAFLI 
Húsveitur og tenging þeirra við SV. 

36. gr. 
Áður en hafist er handa um lögn nýrra hitunarkerfa eða breytinga á eldri kerfum, skal 

sækja um orkukaupin eða breytinguna til SV á þar til gerðum eyðublöðum, sem skrifstofa SV 

lætur í té. Umsóknin skal undirrituð af eiganda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans 

ásamt pípulagningameistara þeim sem verkið á að annast. Umsókn skulu fylgja teikningar 
samþykktar af byggingareftirliti bæjarins. 

Áhleypingu (tengingu) skal sækja um til SV með minnst fjögurra daga fyrirvara. 
Engir aðrir en umboðsmenn SV mega hleypa vatni úr kerfi veitunnar á hitakerfi húsa í 

fyrsta sinn eftir tengingu. 
SV er heimilt að leggja heimæð eða sameiginlega heimæð um lóð og húseigandi skal sjá 

fyrir inntaksstað fyrir hitaveitu við útvegg kjallara eða fyrstu hæðar ef húsið er kjallaralaust, 
ásamt nauðsynlegu rými fyrir mælagrindur og annað tilheyrandi tengingu við veituna. Þar skal 
vera niðurfall í gólfi og það húsrými vera aðgengilegt starfsmönnum SV. 

31. gr. 
Teikningar skulu uppfylla almennar reglur um hönnun heitavatnslagna, lofthitunarkerfa 

og loftræsikerfa, reglur byggingasamþykktar og byggingaskilmála. 
Bæjarstjórn getur falið SV umsjón og eftirlit allra mála sem snerta hitalagnir. 

38. gr. 

SV skulu hafa aðgang að pípulögnum bæði innanhúss og utan. Húseiganda/kaupanda er 
skylt að láta í té upplýsingar um hitun hússins og heitt kranavatn sé þess óskað. 

Komi í ljós að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar, 

reglugerð um hitalagnir, eða öðrum reglum er settar kunna að verða, geta SV stöðvað verkið 
þar til úr því verður bætt. 

Pípulagningameistari skal annast prófun hitalagna og vera viðstaddur þegar vatni er 

hleypt á hitakerfið. 

39. gr. 

Sé húsveita tengd veitukerfi SV í heimildarleysi, getur SV aftengt húsveituna fyrirvara- 

laust. 

40. gr. 

Húseigandi/kaupandi ber ábyrgð á meðferð búnaðar og lagna innanhúss sem eru í eigu 

Sv. 
Húseiganda/kaupanda ber að tilkynna tafarlaust til SV ef vart verður bilunar á búnaði og 

tækjum þeirra. 
Húseigandi/kaupandi greiðir kostnað við viðgerð eða endurnýjun búnaðar, sem verður 

fyrir skemmdum af völdum notanda. 

VI. KAFLI 
Skilmálar fyrir sölu á heitu vatni. 

41. gr. 

Upphaf og lok samningstíma um orkukaup eru við skráningu tilkynninga hjá SV þess 

efnis. 

42. gr. 

Skilyrði varmaorkusölunnar er að í gildi sé samþykkt umsókn um tengingu viðeigandi 

húsveitu við veitukerfi SV. SV bera ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, sem leiða kann af



9. febrúar 1989 155 Nr. S7 

rekstrartruflunum er verða á veitunni vegna frosta, rafmagnstruflana, náttúruhamfara eða 
annarra óviðráðanlegra atvika. Sama gildir ef rennsli í vatnsæð er stöðvað um stundasakir 
vegna viðgerða eða annarra nauðsynlegra framkvæmda veitnanna. 

Þurfi að takmarka notkun varmaorku um lengri eða skemmri tíma ákveða SV hvar og 
hvernig hún skuli takmörkuð. Takmörkunin hefur ekki áhrif á greiðslu fastagjalds (fasts 

aflgjalds eða mælagjalds). 
Stöðvun á rekstri veitunnar eða hluta hennar vegna viðhalds eða tenginga skal tilkynna 

fyrirfram ef unnt er og koma á eðlilegum rekstri aftur svo fljótt sem verða má. 

43. gr. 

SV ákveða stærð og gerð mæla sem notaðir eru í mælagrind. 
Ef rofið er innsigli á búnaði SV varðar það refsingu samkvæmt almennum hegningarlög- 

um. 
Ef kaupandi óskar að mælir sé prófaður skal hann senda skriflega beiðni þar um til SV. 

Komi í ljós við þá athugun að frávik sé 5% eða minna, er heimilt að gera kaupanda að 

greiða mælalestrargjald. Sé frávik meira skulu SV greiða kostnað við prófunina og leiðrétta 

reikning kaupanda í samræmi við niðurstöður hennar, þó ekki fyrir lengra tímabil en tvo 

mánuði, nema kaupandi, eða SV, eftir því sem við á, geti sannað að um lengra tímabil hafi 
verið að ræða, þó lengst fjögur ár. 

Kaupendur sem hafa hemil eiga ekki rétt á endurgreiðslu á föstu aflgjaldi þótt þeir hafi 

ekki getað náð því afli, sem fasta greiðslan er miðuð við, en SV er skylt að leiðrétta skekkju 

hemilsins svo fljótt sem við verður komið. 
SV er ekki skylt að greiða bætur vegna takmörkunar á afhendingu varmaorku og/eða 

lækkunar á hitastigi. 

44. gr. 

Ef gjaldi fyrir varmaorkukaupin er skipt í fastagjald (fast aflgjald eða mælagjald) og 

orkugjald, skal kaupandi greiða fastagjaldið þrátt fyrir stöðvun á orkuafhendingu vegna 
vanskila eða annarra vanefnda kaupanda þar til orkukaupsamningur er úr gildi fallinn fyrir 

uppsögn. 

45. gr. 

Kaupandi skal greiða SV gjald fyrir varmaorkukaupin samkvæmt gildandi gjaldskrá. 

Við breytingar á gjaldskrá skal reikningsfæra notkun í beinu hlutfalli við gildistíma 

hverrar gjaldskrár á því tímabili, sem reikningurinn tekur til. 

SV mega byggja orkureikninga á áætlun um varmaorkunotkun kaupanda og innheimta 

reglulega samkvæmt slíkri áætlun. Reikningar. sem byggjast á staðreyndri varmaorkunotkun. 

nefnast álestrarreikningar, en reikningar, sem byggjast á áætlaðri orkunotkun, nefnast 

áætlunarreikningar. 

Raunverulega varmanotkun skal staðreyna eigi sjaldnar en á 6 mánaða fresti. Þegar 

varmaorkunotkun hefur verið staðreynd, skal hún reikningsfærð og gerð upp fyrir tímabilið 

milli álestrar og koma þá áætlunarreikningar til frádráttar. 

Kaupandi getur þó jafnan gegn greiðslu mælaálestrargjalds krafist aukaálestrar og 

uppgjörs miðað við staðreynda notkun. Ennfremur getur hann óskað ettir breytingu á áætlun 

um varmaorkunotkun vegna nýrra forsendna. 

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

Gjalddagi reikninga er útgáfudagur. Eindagi er 15 dögum síðar og skal hann tilreindur á 

reikningi. Einnig skal tilgreina greiðslustað. Útsending varmaorkureikninga skal fara fram 

eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. 

Heimilt er að skipta reikningi vegna varmaorkukaupa um einn mæli. Sé það gert bera 

kaupendur um þann mæli allir fyrir einn og einn fyrir alla ábyrgð á greiðslu hvers reiknings.
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Verði vanskil á greiðslu eins eða fleiri reikninga er SV heimilt að stöðva orkuafhendingu um 
hinn sameiginlega mæli samanber 1. mgr. 47. greinar. 

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

mega SV reikna dráttarvexti, frá eindaga reiknings hverju sinni. 

46. gr. 

SV hafa rétt til að stöðva afhendingu varmaorku til húsveitu (mælis) kaupanda, sem 
greiðir ekki áætlunar- eða álestrarreikning eða vanrækir skyldur sínar samkvæmt reglugerð 
þessari. 

Til slíkra aðgerð má þó fyrst grípa eftir eindaga og að undangenginni skriflegri aðvörun, 
sem sendist kaupanda með fimm daga fyrirvara. 

SV bera ekki ábyrgð á hugsanlegum afleiðingum slíkrar lokunar. 

Sá sem vanskilum veldur, greiðir allan kostnað af lokun og opnun á ný samkvæmt 

gjaldskrá. Heimilt er SV að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er á ný. 
SV hafa rétt til þes að krefja kaupanda um greiðslu lokunargjalds samkvæmt gjaldskrá 

hafi komið til stöðvunar orkuafhendingar af ástæðum sem um getur í 1. mgr. 47. gr. Heimilt er 
SV að krefjast greiðslu þessarar áður en orkuafhending er hafin á ný. Þó ekki komi til 

stöðvunar orkuafhendingar er SV heimilt að krefja kaupanda um lokunargjald vegna 

undirbúnings að stöðvun. 
Enginn má af- eða endurtengja hitaveituna nema þeir sem SV hefur veitt umboð til þess. 

Sé brotið gegn þessu skal farið með það sem óleyfilega orkunotkun. 

Verði uppvíst að varmaorka hafi verið notuð á annan hátt en um er samið, að raskað hafi 
verið mælitækjum eða tengingum breytt þannig að ekki komi fram öll notkun, skal SV áætla 

þá varmaorku, sem notuð var óleyfilega. 

47. gr. 

Nú vanrækir húseigandi/kaupandi að vinna verk, sem honum ber samkvæmt reglugerð 

þessari, eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt, er SV þá heimilt að láta vinna það, sem þörf 

krefur, á kostnað hans. 

VII. KAFLI 
Ýmis ákvæði. 

48. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari svo og gjaldskrá settri skv. henni má innheimta 

með lögtaki. 

49. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

50. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

$1. gr. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Selfosskaupstaðar 14. 

september 1988, er hér með staðfest samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 

nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. janúar 1989 og gildir til 30. september 1989. 

Iðnaðarráðuneytið, 9. febrúar 1989. 

Jón Sigurðsson. 

Páll Flygenring.
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REGLUGERÐ 

fyrir Hitaveitu Ólafsfjarðar. 

I. KAFLI 

Rekstrarform. 

1. gr. 

Hitaveita Ólafsfjarðar er sjálfstæð stofnun, sem Ólafsfjarðarbær á og starfrækir. 

2. gr. 

Tilgangur hitaveitunnar er að afla, selja og veita varmaorku um orkuveitusvæði sitt og 
reka aðra þá starfsemi sem því tengist. 

3. gr. 

Orkuveitusvæði hitaveitunnar er lögsagnarumdæmi Ólafsfjarðarbæjar. 
Hitaveitan hefir einkarétt til dreifingar og sölu varmaorku á orkuveitusvæði sínu, sbr. 12. 

gr. 

4. gr. 

Yfirstjórn hitaveitunnar er í höndum bæjarstjórnar. Framkvæmdastjórn hennar skal falin 
veitustjórn ásamt veitustjóra og bæjarstjóra. 

5. gr. 

Veitustjórn skipa þrír menn og þrír til vara, sem kosnir eru af bæjarstjórn. Kjörtímabil 

hennar skal vera hið sama og bæjarstjórnar. Veitustjórn skiptir með sér verkum. 

6. gr. 

Veitustjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti hennar sækir fund. Mikilvæga ákvörðun 

má þó ekki taka án þess að allir veitustjórnarmenn hafi átt þess kost að fjalla um málið. 

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum. 

7. gr. 

Verkefni veitustjórnar eru: 

1) að hafa eftirlit með því að skipulag hitaveitunnar og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu 
horfi. 

2) að ákveða framkvæmdir varmaorkumála á orkuveitusvæði hitaveitunnar í samræmi við 

samþykktir bæjarstjórnar og ákvæði sveitarstjórnarlaga. 

3) að semja gjaldskrá fyrir veituna og leggja hana fyrir bæjarstjórn. 

4) að undirbúa samninga um orkukaup og orkusölu. 

5) að semja fjárhagsáætlanir og leggja fyrir bæjarstjórn. 

6) að gera tillögur til bæjarstjórnar um ráðningu fastra starfsmanna hitaveitunnar. 
7) að gefa bæjarstjórn þær skýrslur sem óskað er eftir og snerta starfsemi hitaveitunnar. 

8) að semja nánari reglur um einstök framkvæmdaatriði þessarar reglugerðar eftir því sem 

þörf gerist og leggja þær fyrir bæjarstjórn til samþykktar.
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8. gr. 

Bæjarstjórn ræður veitustjóra að fengnum tillögum veitustjórnar. Veitustjóri annast allan 

daglegan rekstur hitaveitunnar og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem 

veitustjórn gefur. 
Veitustjóri ræður starfsmenn til veitunnar eftir þörfum umfram hina föstu starfsmenn. 

Veitustjóri situr fundi veitustjórnar og hefir þar málfrelsi og tillögurétt. 

9. gr. 

Hitaveitan skal hafa sjálfstætt reikningshald. Reikningsár hitaveitunnar er almanaksárið 

og skulu reikningar hennar fylgja reikningum bæjarsjóðs og vera endurskoðaðir af endurskoð- 
endum hans. 

Tekjum hitaveitunnar skal fyrst og fremst varið til að standa straum af nauðsynlegum 

rekstrarkostnaði, þannig að tryggður sé öruggur rekstur veitunnar, svo og til greiðslu 

afborgana og vaxta af skuldum hennar. Ráðstöfun hagnaðar eða jöfnun taps skal ákveðin af 

bæjarstjórn að fengnum tillögum veitustjórnar. Við gerð gjaldskrár skal þess gætt að orkuverð 

sé við það miðað að eðlilegur afrakstur fáist af því fjármagni, sem á hverjum tíma er bundið í 

rekstri fyrirtækisins. Einnig skal að því stefnt að fyrirtækið skili nægilegum greiðsluafgangi til 

þess að það geti jafnan með eigin fjármagni og hæfilegum lántökum tryggt notendum sínum 

næga orku á hagkvæmu verði. 

II. KAFLI 
Almenn ákvæði. 

10. gr. 

Eigandi húsveitu eða annarrar veitu sem tengist veitukerfi hitaveitunnar nefnist húseig- 
andi. 

Kaupandi varmaorku eða sá sem ber ábyrgð á greiðslu hennar nefnist notandi. 

11. gr. 

Varmaorkan er afhent um veitukerfi hitaveitunnar samkvæmt gildandi reglugerð og 

gjaldskrá. 
Hitaveitunni er heimilt að semja sérstaklega um sölu varmaorku utan almennra 

söluskilmála. Slíkir samningar skulu háðir samþykki bæjarstjórnar. 

Hitaveituvatn sem runnið hefur í gegnum hitunarkerfi húss (bakrennsli) er eign 

hitaveitunnar, en heimil er notkun þess til upphitunar í gróðurhúsum, bílastæðum og öðrum 

stöðum. Frágangur lagna og búnaður vegna slíkrar notkunar skal vera samkvæmt fyrirmælum 

hitaveitunnar. Hitaveitan getur stöðvað slíka notkun án bóta, ef nauðsynlegt er vegna 

orkusparnaðar. Hitaveitunni ber þó að tilkynna slíka stöðvun með hæfilegum fyrirvara. 

Óheimilt er að tengja vatnsdælur, varmadælur og/eða annan slíkan búnað við bakrennsl- 

ið nema að fengnu samþykki hitaveitunnar. Notanda er skylt að leiða hitaveituvatnið frá 

hitakerfi sínu í frárennslislögn. 

12. gr. 

Varmaorkan er afhent í formi heits vatns. Hitaveitan skal gefa kaupendum og húseigend- 

um upplýsingar um þrýsting, hitastig og þess háttar.
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13. gr. 

Óviðráðanlegar breytingar á þrýstingi, hitastigi eða magni heita vatnsins eru án ábyrgðar 
hitaveitunnar. Slíkar breytingar skal hitaveitan tilkynna notendum svo fljótt sem við verður 
komið. 

14. gr. 

Endursala varmaorkunnar er óheimil án samþykkis hitaveitunnar. 

Ill. KAFLI 
Veitukerfið. 

15. gr. 

Hitaveitan leggur, kostar og á allar lagnir veitukerfisins, aðveituæðar, stofnæðar, 
dreiflæðar, götuæðar svo og heimæðar og lagnir innanhúss að og með hemli ásamt tilheyrandi 

búnaði. Hún annast rekstur og viðhald eigin veitukerfis. 

16. gr. 

Húseiganda innan orkuveitusvæðis hitaveitunnar, þar sem veitukerfi hitaveitunnar 
liggur, er skylt að láta tengja hús sitt við hitaveituna. Heimilt er að veita undanþágu frá þessu 

ákvæði. 

17. gr. 

Hitaveitan annast tenginu eigin veitukerfis við húsveitu kaupanda. Við slíka framkvæmd 

skal hitaveitan halda raski í lágmarki og ganga þriflega um. Jafnframt skal hitaveitan færa til 
fyrra horfs eins og við verður komið. Hitaveitan ákveður staðsetningu hemla og inntaks í 

samráði við húseiganda. Húseigandi á ekki kröfu um sérstaka greiðslu fyrir óþægindi vegna 

lagningar veitukerfisins. 

18. gr. 

Húseigandi greiðir stofn- og tengigjald samkvæmt gjaldskrá. 

19. gr. 

Kostnað við breytingar á húsveitu eða hitunarkerfi húss vegna tengingar við hitaveituna 

skal húseigandi/notandi annast og kosta. 

Húseigandi/notandi kostnar breytingar á heimæðum sem nauðsynlegar eru vegna 
framkvæmda hans. 

Húseigandi skal fyrirfram sækja um leyfi til hverra þeirra framkvæmda, sem kunna að 

hafa í för með sér röskun á veitukerfi hitaveitunnar. 

20. gr. 

Hitaveitan hefir rétt til aðgangs að því húsnæði sem veitukerfi hennar liggur um til 

viðhalds, eftirlits og breytinga. 

Ef inntak hitaveitu og hemlar eru ekki í sama herbergi skal lögn þar á milli vera óhulin 

eða í stokk sem auðvelt er að opna. 

IV. KAFLI 
Húsveitur og tenging þeirra við hitaveituna. 

21. gr. 

Áður en hafist er handa um lögn nýrra hitunarkerfa eða breytinga á eldri kerfum skal 

sækja um orkukaupin eða breytinguna til hitaveitunnar á þar til gerðum eyðublöðum sem
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skrifstofa hennar lætur í té. Umsóknin skal undirrituð af eiganda hússins eða fullgildum 
umboðsmanni hans ásamt pípulagningameistara þeim sem verkið á að annast. Umsókn skulu 

fylgja teikningar samþykktar af byggingareftirliti bæjarins. 

Áhleypingu (tengingu) skal sækja um til hitaveitunnar með minnst fjögurra daga 

fyrirvara. 
Engir aðrir en umboðsmenn hitaveitunnar mega hleypa vatni úr kerfi veitunnar á 

hitakerfi húsa í fyrsta sinn eftir tenginu. Hitaveitunni er heimilt að leggja heimæð eða 
sameiginlega heimæð um lóð og húseigandi skal sjá fyrir inntaksstað fyrir hitaveitu við útvegg 

kjallara eða fyrstu hæðar ef húsið er kjallaralaust, ásamt nauðsynlegu rými fyrir hemla og eða 
annað tilheyrandi tenginu við veituna. Þar skal vera niðurfall í gólfi og það húsrými skal vera 

aðgengilegt starfsmönnum hitaveitu. 

22. gr. 
Teikningar skulu uppfylla almennar reglur um hönnun heitavatnslagna, lofthitunarkerfa 

og loftræsikerfa, byggingarreglugerðar og byggingarskilmála. 

Samþykki hitaveitunnar á tengingu húsveita við veitukerfi sitt og/eða úttekt felur ekki í 

sér ábyrgð á hugsanlegum ágöllum við hönnun, gerð eða frágang húsveitunnar. 

Rétt til að hanna hitalagnir og gera af þeim uppdrætti eða annast hitalagnir hafa þeir einir 
sem til þess hafa menntun og réttindi eins og almennt er krafist. Þeir bera ábyrgð á því að verk 

þeirra sé í samræmi við reglugerð þessa. Bæjarstjórn getur sett nánari fyrirmæli og reglur um 

þá starfsemi á orkuveitusvæði sínu. 

Ef skipt er um pípulagningameistara, meðan á verki stendur, skal það tilkynnt 
framkvæmdastjóra skriflega og lætur hann þá fara fram úttekt á þeim hluta verks, sem lokið 

er. Óheimilt er að halda áfram framkvæmdum fyrr en annar meistari hefir tekið við verkinu. 

23. gr. 
Starfsmenn hitaveitunnar eiga ætíð rétt til þess að hafa óhindraðan aðgang til skoðunar á 

veitum, jafnt fullgerðum sem ófullgerðum, hvort sem er til athugunar á öryggi þeirra þ.t.m. 

tækja, til athugunar á mælitækjum og hvort öll notkun komi rétt til hemils samkvæmt 

gjaldskrá, til álestrar á mælitæki, til lokunar vegna vanskila og til annarra þeirra aðgerða, sem 
nauðsynlegar eru samkvæmt réttindum og skyldum hitaveitunnar. Húseiganda/notanda er 

skylt að láta í té upplýsingar um hitun hússins og heitt kranavatn sé þess óskað. 

Komi í ljós að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar, 
reglugerð um hitalagnir, eða öðrum reglum er settar kunna að verða, getur hitaveitan stöðvað 

verkið þar til úr því verður bætt. 
Pípulagningameistari skal annast prófun hitalagna og vera viðstaddur þegar vatni er 

hleypt á hitakerfið. 

24. gr. 

Sé húsveita tengd veitukerfi hitaveitunnar án heimildar getur hitaveitan aftengt húsveit- 

una fyrirvaralaust. 

25. gr. 

Húseigandi/notandi ber ábyrgð á meðferð búnaðar og lagna innanhúss sem eru í eigu 

hitaveitunnar. 
Húseiganda/notanda ber að tilkynna tafarlaust til hitaveitunnar ef vart verður bilunar á 

búnaði og tækjum hennar. 

Húseigandi/notandi greiðir kostnað við viðgerð eða endurnýjun búnaðar sem verður 

fyrir skemmdum af hans völdum.
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V. KAFLI 
Skilmálar fyrir orkusölu. 

26. gr. 

Upphaf og lok samnings um orkukaup eru við skráningu tilkynninga hjá hitaveitunni þess 
efnis. 

21. gr. 

Skilyrði varmaorkusölunnar er að í gildi sé samþykkt umsókn um tenginu viðeigandi 
húsveitu við veitukerfi hitaveitunnar. Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni sem 

leiða kann af rekstrartruflunum er verða á veitunni vegna frosta, rafmagnstruflana, náttúru- 

hamfara eða annarra óviðráðanlega atvika. Sama gildir ef rennsli í vatnsæð er stöðvað um 
stundarsakir vegna viðgerða eða annarra nauðsynlegra framkvæmda veitunnar. Þurfi að 
takmarka notkun varmaorku um lengri eða skemmri tíma ákveður hitaveitan hvernig hún 
skuli takmörkuð. Takmörkunin hefir ekki áhrif á greiðslu fastagjalds (fasts aflsgjalds eða 

mælagjalds). 

28. gr. 

Ef rofið er innsigli á búnaði hitaveitunnar varðar það refsingu samkvæmt hegningarlög- 
um. 

Notendur sem hafa hemil eiga ekki rétt á endurgreiðslu á fastagjaldi þótt þeir hafi ekki 

getað náð þeirri varmaorku sem greiðslan er miðuð við, en hitaveitunni er skylt að leiðrétta 
skekkju hemilsins svo fljótt sem auðið er. 

29. gr. 

Notandi skal greiða hitaveitunni gjald fyrir varmaorkuna samkvæmt gildandi gjaldskrá. 

Reikninga skal senda notanda á notkunarstað eða annan stað sem hann tiltekur. 
Gjalddagi reikninga er útgáfudagur. Eindagi er 20 dögum síðar og skal hann tilgreindur á 

reikningi. Útsending varmaorkureikninga skal fara fram á tveggja mánaða fresti. 
Verði vanskil á greiðslu eins eða fleiri reikninga er hitaveitunni heimilt að stöðva 

orkuafhendingu. 

Verði greiðslufall á reikningi má hitaveitan reikna dráttarvexti frá eindaga reiknings 

hverju sinni. 

30. gr. 
Hitaveitan hefir rétt til að stöðva afhendingu varmaorku til notanda, sem greiðir ekki eða 

vanrækir skyldur sínar samkvæmt reglugerð þessari. 
Til slíkra aðgerða má þó fyrst grípa eftir eindaga og að undangenginni skriflegri aðvörun, 

sem sendist notanda með minnst fimm daga fyrirvara. Hitaveitan ber ekki ábyrgð á 
hugsanlegum afleiðingum slíkrar lokunar og notandi á ekki rétt á lækkun orkureiknings þann 

tíma sem afhending varmaorku er stöðvuð. Hitaveitan hefir rétt til að krefja notanda um 
greiðslu kostnaðar við undirbúning að stöðvun orkuafhendingar, framkvæmd stöðvunarinnar 

svo og opnun veitunnar á ný. Engin má af- eða endurtengja hitaveituna nema þeir sem 
hitaveitan hefir veitt umboð til þess. Sé brotið gegn þessu skal farið með það sem óleyfilega 

orkunotkun. 

Verði uppvíst að varmaorkan hafi verið notuð á annan hátt en um var samið, að raskað 
hafi verið mælitækjum eða tengingum breytt þannig að ekki komi fram öll notkun, skal 

hitaveitan áætla þá varmaorku sem notuð var óleyfilega.
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31. gr. 

Nú vanrækir húseigandi/notandi að vinna verk sem honum ber samkvæmt reglugerð 
þessari, eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt, og er hitaveitunni þá heimilt að láta vinna það 

sem þörf krefur á kostnað hans. 

VI. KAFLI 
Ýmis ákvæði. 

32. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari og gjaldskrá má innheimta með lögtaki sbr. 76. gr. 
orkulaga nr. 58 29. apríl 1967. 

33. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

34. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 
Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Ólafsfjarðar, 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 reglugerð sama efnis nr. 367, 5. ágúst 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. febrúar 1989. 

Jón Sigurðsson. 

Páll Flygenring. 

Nr. 59 30. janúar 1989 

ARÐSKRÁ 
fyrir Veiðifélag Krossár í Dalasýslu. 

Skarð .......... 0 36% 

Á 30% 

Geirmundarstaðir ........... 0... 1% 

Frakkanes ...........0. 0 2% 

Kross ......... 0 31% 
  

Samtals: 100% 

Arðskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt 52. gr. laga nr. 76 25. júní 1970 um lax- og 

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

Landbúnaðarráðuneytið, 30. janúar 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Jón Höskuldsson.
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ARÐSKRÁ 
fyrir Veiðifélagið Faxa um Vatnasvæði Tungufljóts ofan Faxa. 

Vatnsleysal...........0 0... 1.25 einingar 

Vatnsleysall............ 0... 1.25 einingar 

Vatnsleysalll ..........0 0... 1.25 einingar 

Heiði ............. 00. 1.25 einingar 

Holtakot. .......... 0. 3 einingar 

Njarðarland. ........000.ð ss 3 einingar 

Múli .......00.0 00 3 einingar 

Neðridalur .............0. 00 4 einingar 

Helludalurl............. 0... 1.5 einingar 

Helludalur MM ............. 000 1.5 einingar 

LAUg „2... 7 einingar 

Haukadalur .............. 0... 8 einingar 

Haukadalur m/Bryggju.......... 000. 17 einingar 

Totta ........... 00 2 einingar 

Bergsstaðir ...........0 00. 1 einingar 

Drumboddsstaðirl ...........0.0. 0... 2 einingar 

Drumboddsstaðirll............... 0... 1 einingar 

Hrísholt ............. 0... 1 einingar 

Einholt. ........... 0. 8 einingar 

Kjarnholtl .................nr 10 einingar 

Kjarnholtll..........2......n 10 einingar 

Gýgjarhólll.........22000 0 ss 1 einingar 

GýgjarhóllM ........0%%00 00. sn 1 einingar 

Gýgjarhólskotl .......0200 0000 0.5 einingar 

GýgjarhólskotM.........20....n 0.5 einingar 

Brú ........0 00. 5 einingar 

Hólar ............. 0. 4 einingar 

Samtals 100 einingar 

Arðskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt 52. gr. laga nr. 76 25. júní 1970 um lax- og 

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

Landbúnaðarráðuneytið, 30. janúar 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Jón Höskuldsson. 

20. febrúar 1989 Nr. 61 

REGLUGERÐ 

um greiðslustað, gjalddaga og fullnustu aðflutningsgjalda 

vegna tollmeðferðar á innfluttum vörum. 

Greiðslustaður. 

1. gr. 

Aðflutningsgjöld skal greiða tollstjóra þess tollumdæmis þar sem vöru á að afferma, þ.e. 

á ákvörðunartollstöð. 
Sé vara framsend ótollafgreidd í annað tollumdæmi en þar sem afferming fór fram, sbr. VII. 

kafla tollalaga nr. 55/1987, skal þó greiða gjöldin í því tollumdæmi sem varan var send til.
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2. gr. 

Aðflutningsgjöld af póstsendingum skulu greidd á þeirri ákvörðunartollpóststöð þar sem 
þeirra skal vitjað samkvæmt tilkynningu tollpóststöðvar. 

Gjalddagi aðflutningsgjalda. 

3. gr. 

Aðflutningsgjöld af innfluttum vörum, öðrum en þeim sem heimilaður hefur verið 

flutningur á í tollvörugeymslu, falla í gjalddaga þegar tollstjóra er afhent aðflutningsskýrsla 

ásamt tilskildum gögnum yfir vöru sem óskast tollafgreidd eða tollstjóri veitir leyfi til að 

afhenda, enda hafi flutningsfar tekið höfn. Sama gildir um afhendingu tollskjala á tollpóst- 
stöð. 

Aðflutningsgjöld skulu þó falla í gjalddaga eigi síðar en einu ári talið frá komudegi 
flutningsfars til landsins, hafi tollstjóra eða tollpóststöð ekki borist fullnægjandi aðflutnings- 
skjöl fyrir þann tíma. 

4. gr. 

Aðflutningsgjöld af vörum sem tollstjóri hefur heimilað að settar verði í almenna 

tollvörugeymslu falla í gjalddaga þegar beiðni um úttekt á vöru úr tollvörugeymslu ásamt 

tilskildum tollskjölum er afhent tollstjóra eða umboðsmanni hans. Sama gildir um þær vörur 
sem óskast tollafgreiddar úr tollfrjálsum forðageymslum farmflytjenda og geymslum toll- 
frjálsra verslana til neyslu innanlands. 

Aðflutningsgjöld af vörum sem settar hafa verið í almenna tollvörugeymslu skulu þó falla 

í gjalddaga eigi síðar en þremur árum eftir komudag flutningsfars til landsins. Gjalddagi af 

vara- og vélahlutum skal þó vera tveimur árum síðar, nema tollstjóri heimili lengri frest og 
sérstakar ástæður mæla með því, en gjalddagi má þó aldrei vera síðar en tíu árum talið frá 
komudegi flutningsfars. 

Eindagi aðflutningsgjalda. 

5. gr. 

Aðflutningsgjöld af innfluttum vörum skulu að fullu greidd áður en heimiluð er 
afhending þeirra úr geymslu farmflytjanda, tollvörugeymslu eða tollpóststöðvar eða notkunar 

innan lands hafi innflytjandi þær í fórum sínum við komu til landsins. 
Hati bráðabirgðatollafgreiðsla eða tímabundinn tollfrjáls innflutningur verið heimilaður 

samkvæmt sérstökum reglum settum með stoð í tollalögum eða sérlögum falla aðflutnings- 

gjöld í eindaga þann dag sem fullnaðartollafgreiðsla skal fara fram eða leyfi til tímabundins 

innflutnings fellur úr gildi, hvort sem tilkynnt er þar um eður ei. 

6. gr. 

Gjalddagi aðflutningsgjalda í þeim tilvikum sem um ræðir í 2. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 4. gr. 
reglugerðar þessarar telst jafnframt eindagi þeirra. 

7. gr. 

Eindagi aðflutningsgjalda, sem innflytjandi hefur vanreiknað í aðflutningsskýrslu eða 

vanreiknuð reynast samkvæmt upplýsingum sem gefnar hafa verið vegna tollmeðferðar á vöru 
og tollstjóri leyft afhendingu á, er tollafgreiðsludagur varanna.
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8. gr. 

Sé vara tekin úr vörslu farmflytjanda, tollvörugeymslu, tollpóststöðvar eða tekin til 
notkunar án þess að leyfi tollstjóra eða tollpóststöðvar liggi fyrir eru aðflutningsgjöld þegar 

fallin í eindaga. 

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

reiknuð út samkvæmt þeim gjöldum og tollafgreiðslugengi sem í gildi var á komudegi 
flutningsfars til landsins, hafi vara verið í vörslu farmflytjanda eða innflytjanda, en hafi hún 

verið sett í tollvörugeymslu skulu aðflutningsgjöld reiknuð út samkvæmt þeim gjöldum og 

tollafgreiðslugengi sem í gildi var þegar tollstjóri veitti heimild til flutnings vöru þangað, nema 

sannað sé á fullnægjandi hátt að mati tollstjóra að nefnd atvik séu síðar til komin 

9. gr. 

Innflytjandi skal greiða í einu lagi aðflutningsgjöld af vörum sem skráðar eru í sama 

farmskrárnúmer (sendingarnúmer/komunúmer), nema skipting eða söfnun sendinga hafi 

farið fram samkvæmt 2. og 3. málsgrein þessarar greinar. 

Farmflytjendum sem lögheimili eiga hér á landi er heimilt að skipta vörusendingum sem 
koma í einu farmskrárnúmeri á fleiri farmskrárnúmer án þess að afla þurfi til þess 

staðfestingar tollstjóra hverju sinn. Skipting farmskrárnúmers er bundin eftirfarandi skilyrð- 
um: 

a) Farmflytjandi skal því aðeins fallast á skiptingu farmskrárnúmers að innflytjandi framvísi 

sjálfstæðum vörureikningum fyrir hverja skiptingu. Með öllu er óheimilt að skipta 

vörusendingu ef skiptingin leiðir til óbreyttrar tollflokkunar vörusendingar. Leiki vafi á 

slíku skal farmflytjandi hafna beiðni um skiptingu. Farmflytjandi skal bera ábyrgð á 
greiðslu aðflutningsgjalda leiði skipting til breyttrar gjaldtöku. 

b) Farmflytjandi skal útbúa sérstakt skiptifarmbréf fyrir hvern sendingarhluta og skal 

honum gefið sendingarnúmer samkvæmt nánari ákvörðun ríkistollstjóra. 

c) Í skiptifarmbréfi skulu koma fram upplýsingar um viðtakanda sendingarhlutans, 
flutningsgjald, viðkomandi vörur svo og aðrar þær upplýsingar sem venja er að veita í 
farmbréfum um vörusendingu. 

d) Farmflytjandi skal útbúa sérstaka skiptifarmskrá vegna skiptingar sérhvers 
farmskrárnúmers og senda eitt eintak endurskoðunardeild ríkistollstjóraenbættisins og 

annað tollstjóra þar sem vöru á að tollafgreiða. Skiptifarmskráin skal undirrituð af 
framflytjanda eða starfsmanni hans. 

e) Farmflytjandi útbúi sjálfstæðan flutningsgjaldsreikning fyrir hvert undirfarmbrét. 

f) Sé vara á farmskrá til annars tollumdæmis en óskað er eftir að hún tollafgreiðist í skal 

farmflytjandi ganga formlega frá umskráningu til viðkomandi tollstjóra. 

Farmflytjendum, sem eiga lögheimili hér á landi, er heimilt án staðfestingar tollstjóra 

hverju sinni að skipta safnsendingum (consolidation), þ.e. vörusendingum sem fluttar eru til 

landsins samkvæmt einu aðalfarmbréfi og tilheyrandi undirfarmbréfum, að því tilskildu að: 

a) við útskipun hafi verið gefið út aðalfarmbréf fyrir sendinguna og undirfarmbréf með 

tilvísun í safnfarmskrá; 

b) hverju undirfarmbréfi fylgi sjálfstæður reikningur eða vörureikningur yfir vörurnar: 

c) farmflytjandi afhendi tollstjóra, auk aðalfarmskrár, afrit af safnfarmskrá þar sem 

sérstaklega sé auðkenndur sá sendingarhluti samkvæmt undirfarmbréfi sem tollafgreiða 

á í tollumdæmi hans;
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d) undirfarmbréfum sé af farmflytjanda gefið sendingarnúmer samkvæmt nánari 

fyrirmælum ríkistollstjóra og það fært inn á safnfarmskrána, sbr. c-lið; 

e) farmflytjandi sendi  endurskoðunardeild  ríkistollstjóraembættisins eintak af 

aðalfarmbréfi og safnfarmskrá með sendingarnúmerum  undirfarmbréfa með 

sundurliðun flutningsgjalda, sbr. c-lið; 
f) ákvæði 2. málsgreinar skulu að öðru leyti gilda um safnsendingar eftir því sem við getur 

átt. 

Ríkistollstjóri getur heimilað flutningsmiðlurum með sömu skilyrðum og um ræðir í 3. 

mgr. að annast skiptingu safnsendinga, enda liggi skriflegt samkomulag fyrir um að vörurnar 

verði áfram í vörslu og á ábyrgð farmflytjanda svo og skil á aðalfarmskrá, safnskrá, 

aðalfarmbréfi og  undirfarmbréfum til  tollstjóra og  endurskoðunardeildar 

ríkistollstjóraembættisins. 

Vegna tollmeðferðar á vörum sem um ræðir í 2. — 4. mgr. þessarar greinar skal greiða 

tollafgreiðslugjald kr. 500 vegna hvers skiptifarmbréfs eða undirfarmbréfs. 

Dráttarvextir. 

10. gr. 
Nú eru aðflutningsgjöld ekki greidd á eindaga eins og hann er ákveðinn samkvæmt 5.-8. 

gr. reglugerðar þessarar og skal þá frá og með eindaga reikna dráttarvexti af kröfunni fram að 

greiðsludegi. Dráttarvextir skulu vera hinir sömu og Seðlabanki Íslands ákveður samkvæmt 

10. og 12. gr. vaxtalaga nr. 25/1987 og reiknast sem dagvextir, sbr. 20. og 21. gr. laga nr. 83/ 

1988. 

Stöðvun tollafgreiðslu. 

11. gr. 
Tollstjóri eða tollpóststofa skal stöðva tollafgreiðslu á öðrum vörum til þess sem er í 

vanskilum með aðflutningsgjöld, dráttarvexti, viðurlög eða annan kostnað vegna 

tollmeðferðar á vöru þar til greiðsla á eindöguðum aðflutningsgjöldum ásamt dráttarvöxtum, 

viðurlögum og öðrum kostnaði hefur farið fram. 

Stöðvun tollafgreiðslu skal fara fram 15 dögum eftir að tollstjóri eða tollpóststöð hefur 

tilkynnt innflytjanda um vanskil með ábyrgðarbréfi og skal upphaf frestsins talið frá og með 

póstlagningardegi tilkynningarinnar, nema sýnt sé fram á að vara hafi verið endursend eða 
ráðstafanir gerðar til endursendingar eða eyðileggingar hennar, sbr. reglugerð nr. 463/1984, 

eða hún endurseld úr landi, sbr. reglugerð nr. 471/1984. 

Tilkynning um stöðvun tollafgreiðslu í einu tollumdæmi skal gilda gagnvart viðkomandi 

innflytjanda í öllum tollumdæmum landsins, enda skal tollstjóri sama dag og stöðvun 

tollafgreiðslu kemur til framkvæmda tilkynna það öðrum tollstjórum. Sama skal gert þegar 
stöðvun tollafgreiðslu er aflétt. 

Ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda. 

12. gr. 

Ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda hvílir á þeim sem kemur fram gagnvart tollyfirvaldi 

vegna tollmeðferðar á vöru. Nú er innflytjandi eða viðtakandi vöru annar en sá sem kemur 

fram gagnvart tollyfirvaldi og ábyrgjast þeir þá in solidum greiðslu aðflutningsgjalda. 

Eigandi eða umráðamaður flutningsfars, vörugeymslu eða tollvörugeymslu ábyrgist 

greiðslu aðflutningsgjalda af vörum sem hafa verið afhentar eða teknar í notkun án þess að 

gætt hafi verið ákvæða tollalaga nr. 55/1987, og má gera lögtak í eignum þeirra fyrir 
aðflutningsgjöldum, dráttarvöxtum og öðrum kostnaði.
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Lögveðsréttur. 

13. gr. 

Aðflutt vara er að veði fyrir aðflutningsgjöldum, dráttarvöxtum, sektum og kostnaði, og 

hefur eigandi ekki rétt til að taka hana í sína vörslu fyrr en afhendingarheimild tollstjóra eða 

tollpóststöðvar liggur fyrir. 

Lögveðsréttur þessi gengur fyrir öðrum veðum og er óháður grandleysi eiganda. 

Uppboð. 

14. gr. 

Tollstjóri skal, án undanfarandi lögtaks eða fjárnáms, halda uppboð og selja vörur sem 
aðflutningsgjöld eru eindöguð á, sbr. $.-8. gr., til lúkningar aðflutningsgjöldum, 

dráttarvöxtum, sektum og kostnaði og er haldsréttur farmflytjanda því ekki til fyrirstöðu. 

Uppboð skal boðað með minnst viku fyrirvara og fara fram innan mánaðar talið frá eindaga. 
Þó getur tollstjóri frestað uppboði á ótollafgreiddum vörum til næsta nauðungaruppboðs sem 
haldið er samkvæmt III. kafla laga nr. 59/1949 ef henta þykir að selja þær með öðrum vörum á 

uppboði sem uppboðshaldarar samkvæmt þeim lögum fara með. 
Tollstjóra er heimilt að leita tilboða í vöruna telji hann að hærra verð muni fást fyrir hana 

með þeim hætti og selja hæstbjóðanda ef viðunandi verð fæst. 
Náist ekki til þeirrar vöru sem af átti að greiða má án undanfarandi birtingar gera lögtak 

fyrir aðflutningsgjöldum, dráttarvöxtum, sektum og kostnaði í öðrum eignum þeirra sem um 
ræðir í 12. gr. og selja hið lögtekna á nauðungaruppboði. 

15. gr. 

Aðflutningsgjöld greiðast af uppboðsandvirði eða söluandvirði með forgangsrétti næst á 

eftir uppboðs- eða sölukostnaði vörunnar. Heimilt er tollstjóra þó að greiða fyrir geymslu 

hennar í einn mánuð frá komu til landsins. Sé uppboðsandvirði eða söluandvirði vörunnar 
hærra en nemur aðflutningsgjöldum, dráttarvöxtum, sektum og áföllnum kostnaði skal greiða 

þeim sem eignarréttur gekk úr hendi afganginn að frádregnum öðrum eignarhöftum sem á 

vörunni hvíldu auk alls áfallins kostnaðar. Vitji eigandi ekki þess sem afgangs er samkvæmt 
framangreindu innan árs frá uppboðsdegi fellur andvirðið til ríkissjóðs. 

16. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 106. og 108. gr., sbr. 148. gr., tollalaga nr. 55/ 
1987, með síðari breytingum, til að öðlast gildi 1. apríl 1989. Frá sama tíma fellur úr gildi 

reglugerð nr. 559/1983, um gjalddaga og fullnustu aðflutningsgjalda, og reglugerð nr. 341/ 

1985, um breyting á henni. Jafnframt fellur úr gildi frá sama tíma 3. og 4. málsl. 2. málsgr. 7. 

gr. reglna nr. 367/1984, um einfaldari tollmeðferð á vörum, 

svo og önnur fyrirmæli sem kunna að brjóta á bága við ákvæði reglugerðar þessarar. 

Fjármálaráðuneytið, 20. febrúar 1989. 

Ólafur Ragnar Grímsson.   
Guðrún Ásta Sigurðardóttir.
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REGLUGERÐ 
um bann við áfengisauglýsingum. 

1. gr. 

Hvers konar auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum eru bannaðar. 

Enn fremur er bannað að sýna neyslu eða hvers konar aðra meðferð áfengis í 

auglýsingum eða upplýsingum um annars konar vöru eða þjónustu. 

2. gr. 

Með auglýsingu er í reglugerð þessari átt við hvers konar tilkynningar til almennings þar 
sem sýndar eru í máli eða myndum, áfengistegundir eða atriði tengd áfengisneyslu, 
áfengisvöruheiti eða auðkenni, eftirlíkingar á áfengisvarningi, spjöld eða annar svipaður 
búnaður, útstillingar, dreifing prentaðs máls og vörusýnishorna o.þ.h. 

Ákvæðið tekur með sama hætti til auglýsinga sem eingöngu fela í sér firmanafn og/eða 

firmamerki áfengisframleiðanda. Þó er framleiðanda, sem auk áfengis framleiðir aðrar 
drykkjarvörur heimilt að nota firmanafn eða merki í tengslum við auglýsingu þeirra drykkja 
enda megi augljóst vera að um óáfenga drykki sé að ræða í skilningi áfengislaga og ekki vísað 
til hinnar áfengu framleiðslu. 

3. gr. 

Undanþegið banni við áfengisauglýsingum er: 

1. Auglýsingar á erlendum tungumálum í erlendum prentritum, sem flutt eru til landsins, 
nema megintilgangur ritsins eða innflutningsins sé að auglýsa áfengi. 

2. Auðkenni með firmanafni og/eða firmamerki á venjulegum búnaði til áfengisveitinga á 
veitingastað, þar sem áfengisveitingar eru heimilar. 

3. Auðkenni með firmanafni og/eða firmamerki á flutningatækjum áfengisframleiðanda, 
vöruumbúðum, bréfsefni eða öðru sem beinlínis tengist starfsemi hans. 

4. gr. 

Með brot á ákvæðum reglugerðar þessarar skal farið að hætti opinberra mála. Um 

refsingar fer skv. áfengislögum nr. 82/1969, með síðari breytingum. 

5. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 5. mgr. 16. gr. áfengislaga, nr. 82, 2. júlí 1969, 

öðlast þegar gildi. 

Jafnframt fellur úr gildi 16. gr. reglugerðar um sölu og veitingar áfengis, nr. 335, 18. maí 

1983. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 20. febrúar 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 10, nr. 54-62. Útgáfudagur 28. febrúar 1989.
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REGLUGERÐ 

um bann við veiðum út af Þjórsárósum. 

1. gr. 

Frá og með 25. febrúar 1989 eru allar tog- og dragnótaveiðar bannaðar fyrir Suðurlandi á 

svæði, sem að vestan takmarkast af 21922'V og að austan af línu, sem dregin er til lands úr 
austurbrún Ýstakletts í Vestmannaeyjum um Faxaskersvita. Að sunnan markast svæðið af 
línu sem dregin er fjórar sjómílur utan við viðmiðunarlínu sbr. 3. gr. laga nr. 81 31. maí 1976. 

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, 21. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson. 

10. febrúar 1989 Nr. 64 

REGLUGERÐ 
um bann við innflutningi og sölu úðabrúsa sem innihalda tiltekin 

drifefni (ósoneyðandi efni). 

1. gr. 

Almenn ákvæði. 

Innflutningur og sala úðabrúsa, sem innihalda klórflúorkolefnissambönd sem drifefni er 
bannaður með þeim undantekningum, er greinir í 2. og 3. gr. reglugerðar þessarar. 

Með kórflúorkolefnissamböndum er átt við efnasambönd, sem innihalda einungis klór, 

flúor og kolefni (dæmi: CFCl, (CFC-11), CF,Cl, (CFC-12), C,F,Cl; (CFC-113), C,FACh 
(CFC-114) eða C,F,CI (CFC-115)). 

Ráðuneytinu er heimilt að kveða svo á um, að ákvæði 1. mgr. taki einnig til skyldra efna, 
sem auk klórs, flúors og kolefnis, innihalda vetni eða bróm (dæmi: CHCIF,, CCIBrF;,). 

B 14 
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2. gr. 

Innflutningur og sala. 
Innflutnings- og sölubann skv. 1. gr. tekur ekki til úðabrúsa (úðastauka), sem innihalda 

efni skv. 1. gr. séu þeir notaðir sem lyf eða dýralyf skv. ákvæðum lyfjalaga nr. 108/1984. 

Hollustuvernd ríkisins getur að höfðu samráði við eiturefnanefnd veitt undanþágur frá 1. 
mgr. Í. gr. sé um að ræða innflutning og sölu úðabrúsa, er innihalda klórflúorkolefni og 

efnablöndur, sem innihalda þessi efni. Slíkan innflutning skal miða við það notagildi eitt, að 

önnur efni geti ekki komið í stað þeirra. Skal í hverju veittu leyfi til innflutnings skv. 2. mgr. 

geta til hverra nota varningurinn er ætlaður. Rísi upp ágreiningur milli Hollustuverndar 
ríkisins og eiturefnanefndar um veitingu undanþágu skv. 2. mgr. sker heilbrigðisráðherra úr. 

Hollustuvernd ríkisins skal tilkynna heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu um þær 

undanþágur, sem veittar eru skv. 2. gr. 

3. gr. 

Eftirlit og förgun. 

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna, undir yfirstjórn Hollustuverndar ríkisins, hefur 

eftirliti með framkvæmd reglugerðar þessarar. 

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna annast förgun á úðabrúsum skv. reglugerð þessari að 

höfðu samráði við Hollustuvernd ríkisins. 

4. gr. 

Gildistaka. 

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í3., 14. og 18. gr. laga nr. 52/1988, um eiturefni og 

hættuleg efni, og 3. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi 1. 

júní 1989. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Heimilt er til 31. desember 1989 að flytja inn úðabrúsa, sem innihalda framangreind 

klórflúorkolefnissambönd og heimilt er til 31. maí 1990 að selja slíkan varning, að því tilskildu 
að hann sé með álímdum miða eða á annan hátt greinilega merktur áletruninni: „Eyðir 

ósonlaginu“. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. febrúar 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 11, nr. 63-64. Útgáfudagur 24. febrúar 1989.
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AUGLÝSING 
um ábyrgðartryggingu ökutækja o.fl. 

1. gr. 

Samkvæmt heimild í 3. mgr. 91. gr. umferðarlaga nr. 50 30. mars 1987 er ákveðið að 
vátryggingarfjárhæðir ábyrgðartrygginga ökutækja samkvæmt 2. mgr. 91. gr. skuli vera 

320 000 000 kr. vegna líkamstjóns eða vegna missis framfæranda og 62 000 000 kr. vegna 

tjóns á munum. 

2. gr. 
Samkvæmt heimild í 2. mgr. 92. gr. umferðarlaga er ákveðið að vátryggingarfjárhæð 

slysatryggingar ökumanns samkvæmt 1. mgr. 92. gr. skuli vera 13 000 000 kr. 

3. gr. 
Eigin áhætta vátryggingartaka sem almennt má áskilja í ábyrgðartryggingu ökutækja, 

sbr. 2. mgr. 6. gr. reglugerðar um ábyrgðartryggingu ökutækja o.fl., nr. 307 15. júní 1988, skal 

vera allt að 18 000 kr. ef tjónið nemur þeirri fjárhæð en ella að fullu. 

4. gr. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 1. mars 1989. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 27. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

21. febrúar 1989 Nr. 66 

AUGLÝSING 
um útvarpsgjald. 

Útvarpsgjald sbr. 22. gr. útvarpslaga nr. 68/1985 hefur verið ákveðið sem hér segir: 
Fyrir full mánaðarleg afnot kr. 1500. 
Auglýsing tekur gildi 1. mars 1989 og gildir þar til annað verður ákveðið. 

Menntamálaráðuneytið, 21. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Knútur Hallsson. 
  

Þórunn J. Hafstein. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um Ríkisútvarpið nr. 357/1986 með áorðnum 

breytingum. 

1. gr. 

1. mgr. 18. gr. orðist svo: 
Sá viðtækjaeigandi sem einungis getur nýtt sér hljóðvarpssendingar skal greiða 30% 

útvarpsgjalds. Eigandi sem breytir afnotum sínum skal tilkynna það Ríkisútvarpinu þegar í 
' stað. 

2. gr. 

1. mgr. 19. gr. orðist svo: 
Gjalddagar útvarpsgjalds skulu vera tveir eða fleiri á ári samkvæmt nánari ákvörðun 

Ríkisútvarpsins. Gjalddagi útvarpsgjalds er 1. dag hvers mánaðar en eindagi þess er 15 dögum 

eftir gjalddaga. Nú ber gjalddaga eða eindaga útvarpsgjalds á löghelgan dag eða dag, þegar 
greiðslustofnanir eru almennt lokaðar, og telst hann þá vera næsta virkan dag á eftir. 

Menntamálaráðuneytið, 22. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Knútur Hallsson. 
  

Þórunn J. Hafstein. 

Nr. 68 24. febrúar 1989 

AUGLYSING 

um námskeiðs- og prófgjald fyrir dómtúlka og skjalþýðendur. 

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar um próf og löggildingu fyrir dómtúlka og skjalþýðend- 

ur nr. 26/1989 eru gjöld vegna námskeiðs og prófs 1989 ákveðin þessi: 
Námskeiðsgjald kr. 5 000,00 

Prófgjald kr. 20 000,00 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. febrúar 1989. 

F. h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Jón Thors. 

  

Stjórnartíðindi B 12, nr. 65-68. Útgáfudagur 28. febrúar 1989.
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AUGLÝSING 
um breytingar á gjaldskrám hitaveitna. 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967, sbr. og lög nr. 6, 27. febrúar 1989, um 
breytingu á lögum nr. 56, 16. maí 1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 
viðskiptahætti, hefur Verðlagsstofnun heimilað og ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar 
á gjaldskrám hitaveitna er taki þegar gildi: 

Gjaldskrá Hitaveitu Reykjavíkur, nr. 246, 9. júní 1987, með síðari breytingum. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ..............0.. 0... 8,0% 

nema stofngjöld, skv. 7. gr., sem haldast óbreytt. 

Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heitt vatn, nr. 321, 28. júní 1988. 
Allir liðir gjaldskrárinnarhækkium ................ 0000. 8,0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar, nr. 376, 25. júlí 1988. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium .............. 00... 8,0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar, nr. 392, 25. júlí 1988. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ................0 000 8,0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks, nr. 348, 11. júlí 1988. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ..............000.. 00. 6,0% 

Gjaldskrá Fjarhitunar Vestmannaeyja, nr. 342, 5. júlí 1988. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ...............0.. 00. 8,0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar, nr. 371, 21. júlí 1988, með 
síðari breytingum. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium .............0..0.0. 00. 1,85% 

Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur, nr. 93, 22. febrúar 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium .................0 000. 8,0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar, nr. 8. 11. janúar 1988. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ..................0 00. 8,0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss, nr. 379, 26. júlí 1988. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium .............0. 00... 8,0% 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Gjaldskrá Hitaveitu Bessastaðahrepps, nr. 339, 1. júlí 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnarhækkium ...........0 000. 8,0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga, nr. 255, 16. maí 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnarhækkium .......0.0 0000. 8,0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis, nr. 373, 25. júlí 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnarhækkium ...........0. 0000 7,0% 

Iðnaðarráðuneytið, 1. mars 1989. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 70 1. mars 1989 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús 

Vestfjarða. 

Samkvæmt 62. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967 og 10. gr. laga nr. 66, 31. maí 1976, sbr. 

og lög nr. 6, 27. febrúar 1989, um breytingu á lögum nr. 56, 16. maí 1978 um verðlag, 
samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, hefur Verðlagsstofnun heimilað og ráðu- 
neytið staðfest eftirfarandi breytingar á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús 

Vestfjarða til að öðlast þegar gildi: 

Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins, nr. 385, 25. júlí 1988. 

Gjaldskrá heildsölu hækkium ............ 000. 8.0% 

Gjaldskrá smásölu hækkium ..........00 000 8,0% 

Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir raforku, nr. 388, 25. júlí 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ...........0 000. 8,0% 

Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur, nr. 391, 25. júlí 1988. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ..........0. 000 8,0% 

Iðnaðarráðuneytið, 1. mars 1989. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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AUGLYSING 
um breytingu á gjaldskrám rafveitna. 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967, sbr. og lög nr. 6, 27. febrúar 1989, um 
breytingu á lögum nr. 56, 16. maí 1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 

viðskiptahætti, hefur Verðlagsstofnun heimilað og ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar 
á gjaldskrám rafveitna er taki þegar gildi: 

Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir raforku, nr. 320, 28. júní 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ............ 0000. 8,0% 

Gjaldskrá Rafveitu Borgarness, nr. 386, 25. júlí 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ............000 0. 8,0% 

Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks, nr. 389, 25. júlí 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ............ 0000. 8.0% 

Gjaldskrá Rafveitu Siglufjarðar, nr. 375, 25. júlí 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ............0 000. 8,0% 

Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar, nr. 318, 28. júní 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium .............. 000 8,0% 

Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur, nr. 390, 25. júlí 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ..........0. 00... 8,0% 

Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis, nr. 372, 25. júlí 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ............ 0... 5,0% 

Iðnaðarráðuneytið, 1. mars 1989. 

F. h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

14. febrúar 1989 Nr. 72 

SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt Kópavogskaupstaðar að fasteignum innan 

sveitarfélagsins. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22 23. júní 1932 og 26. gr. skipulagslaga nr. 1921. maí 1964 

hefur bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar gert eftirfarandi samþykkt: 

„Bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar samþykkir samkvæmt heimild í lögum nr. 22/1932 og 

26. gr. laga nr. 19/1964 að áskilja Kópavogskaupstað forkaupsrétt að eftirtöldum fasteignum 
innan sveitarfélagsins: 

Jörðinni Smárahvammi 

Jörðinni Vatnsenda
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Jörðinni Gunnarshólma 
Jörðinni Geirlandi 
Jörðinni Geirlandi 11 

Geirlandi, Miðmundarmýri og Miðmundarhólum. 
Ennfremur eftirgreindum eignarlöndum úr jörðinni Lækjarbotnum: 

Lbl. 31 Seli 
Lbl. 32 Selfjallaskála 

Lbl. 33 Landi Skátasambands Reykjavíkur 
Lbl. 46 Hamri 

Lbl. 54 Núpstúni 

Lbl. 57 Sumarbústað Núpstúnslandi 

Lóð Ívars Bjarnasonar, Skipholti 8, skv. heimildarbréfi dags. 1.11.1963.“ 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagssetningu hennar að telja. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 73 23. febrúar 1989 

REGLUGERD 

um uppgjör á vangoldnum tekjuskatti og eignarskatti. 

1. gr. 

Innheimtumönnum ríkissjóðs og gjaldheimtum er heimilt að semja við einstaklinga, sem 
ekki höfðu aðrar tekjur en þær sem um ræðir í 1. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr., 2.-4. tl. A-liðs7. gr. 
og C-liðs 7. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, á þeim 
tíma sem skuldin myndaðist, um greiðslu á álögðum tekjuskatti og eignarskatti ársins 1987 og 
fyrri ára, sem er í vanskilum 1. mars 1989, samkvæmt því sem fyrir er mælt í reglugerð þessari. 

Þeir sem skulda skatt af tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, sbr. 2. mgr. 1. 
tl. A-liðs 7. gr. og B-lið 7. gr. laga nr. 75/1981, eiga ekki kost á að gera upp vanskilin 

samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. 

2. gr. 

Þeir sem óska eftir því að fá að greiða vangoldin gjöld sem um ræðir í 1. gr. skulu sækja um 

það á sérstökum umsóknareyðublöðum sem liggja frammi hjá viðkomandi innheimtuaðila. 

Í umsókn skal getið um tekjur umsækjanda og maka hans á árinu 1988 og jafnframt skal 

því lýst yfir af umsækjanda að álagning gjalda sem hér um ræðir sé ekki til meðferðar hjá 

skattstjóra, ríkisskattstjóra, ríkisskattanefnd eða dómstólum. 
Með umsókn skulu fylgja eftirtalin gögn: 

a) Vottorð skattstjóra um að viðkomandi aðili hafi ekki haft aðrar tekjur en getið er um í 1. 

gr. á því tímabili sem um ræðir. Með vottorði skattstjóra skal fylgja ljósrit af álagningar- 

blaði vegna umræddra ára. 
b) Staðfest ljósrit af skattframtali ársins 1988. 

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 1989. Umsóknum skal skilað til þess innheimtuaðila sem 
hefur skuldina til innheimtu. Ef umsækjandi er í vanskilum við fleiri en einn innheimtuaðila 

verður hann að senda inn umsókn til hvers þeirra um sig.
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3. gr. 

Umsækjendur geta óskað eftir því að gera upp vangoldin tekjuskatt og eignarskatt 

álagðan á árinu 1987'eða fyrr með eftirfarandi hætti: 
1) Með því að greiða hina vangoldnu skattkröfu upp með skuldabréfi til þriggja ára. Ef 

skuldari gerir upp skuldina með þessum hætti mun ríkissjóður ekki fella neitt niður af 

skuldinni né af dráttarvöxtum. Skuldin skal miðuð við stöðu þann 1. janúar 1989. Skuldabréf- 

ið skal vera með 36 jöfnum mánaðarlegum greiðslum með fyrstu afborgun þann 15. júní 1989. 

Skuldabréfið skal bera 1,5% vexti og vera verðtryggt miðað við lánskjaravísitölu. 

Skuldabréfið skal tryggt með þeim hætti sem innheimtumaður telur viðunandi, t.d. með 

fasteignaveði, bankaábyrgð eða sjálfskuldarábyrgð tveggja manna. Skuldabréfið skal sent 

ríkisféhirði til innheimtu. 
2) Með því að greiða hina vangoldnu skattkröfu upp með skuldabréfi til fjögurra ára. Ef 

skuldari gerir upp skuldina með þessum hætti mun ríkissjóður ekki fella neitt niður af 

skuldinni né af dráttarvöxtum. Skuldin skal miðuð við stöðu þann 1. janúar 1989. Skuldabréf- 

ið skal vera með 48 jöfnum mánaðarlegum greiðslum með fyrstu afborgun þann 15. júní 1989. 

Skuldabréfið skal bera 2,5% vexti og vera verðtryggt miðað við lánskjaravísitölu. Skuldabrét- 

ið skal tryggt með þeim hætti sem innheimtumaður telur viðunandi, t.d. með fasteignaveði, 

bankaábyrgð eða sjálfskuldarábyrgð tveggja manna. Skuldabréfið skal sent ríkisféhirði til 

innheimtu. 

3) Með því að greiða hina vangoldnu skattkröfu upp með skuldabréfi til fimm ára. Ef 

skuldari gerir upp skuldina með þessum hætti mun ríkissjóður ekki fella neitt niður af 

skuldinni né af dráttarvöxtum. Skuldin skal miðuð við stöðu þann 1. janúar 1989. Skuldabrét- 

ið skal vera með 60 jöfnum mánaðarlegum greiðslum með fyrstu afborgun þann 15. júní 1989. 

Skuldabréfið skal bera 3,5% vexti og vera verðtryggt miðað við lánskjaravísitölu. Skuldabréf- 

ið skal tryggt með þeim hætti sem innheimtumaður telur viðunandi, t.d. með fasteignaveði, 

bankaábyrgð eða sjálfskuldarábyrgð tveggja manna. Skuldabréfið skal sent ríkisféhirði til 

innheimtu. 

Umsækjandi skal tilgreina í umsókn sinni með hvaða hætti (leið 1 til 3) hann óskar eftir að 

fá að gera upp skuld sína við ríkissjóð. Innheimtuaðili getur hafnað umsókn eða ákveðið að 

umsækjandi fái að gera upp skuldina með tilteknum hætti ef hann telur, út frá þeim 

upplýsingum sem hann hefur um umsækjanda, að hægt sé að tryggja hagsmuni ríkissjóðs betur 

með því að velja aðra leið en 1 til 3 til að gera skuldina upp. 

. gr. 

Þegar skuld er gerð upp samkvæmt þessum reglum skal felldur niður innheimtukostnað- 

ur annar en útlagður. 
S.gr. 

Innheimtumenn ríkissjóðs og gjaldheimtur skulu taka umsóknir til afgreiðslu jafnóðum 

og þær berast. Öllum umsækjendum skal svara fyrir 30. maí 1989. 

Tilkynna skal viðkomandi skattstjóra um samninga sem gerðir verða samkvæmt þessum 

reglum. 

Eftirlit með samningum samkvæmt þessum reglum og framkvæmd á þeim verður Í 

höndum fjármálaráðuneytis. 

6. gr. 

Reglugerð þessi sem er sett samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 83/1988, öðlast þegar 

gildi. 
Fjármálaráðuneytið, 23. febrúar 1989. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
Snorri Olsen.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 170/1987 um þátttöku almannatrygginga 

í bifreiðakaupum fatlaðra. 

1. gr. 

Fjárhæðir þær, sem nefndar eru í 1. mgr. $. greinar, skulu breytast þannig: 

Í tölulið 1) komi kr. 130 þús. í stað kr. 100 þús. 
Í tölulið 2) komi kr. 400 þús. í stað kr. 300 þús. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 19. gr. og 39. gr. stl.b laga nr. 67/1971 um almannatrygg- 
ingar, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. febrúar 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Jón Ingimarsson. 

Nr. 75 9. febrúar 1989 

GJALDSKRÁ 

fyrir hundahald í Reykjavík frá 1. mars 1989 til jafnlengdar 1990. 

1. gr. 

Gjald vegna hundahalds, sbr. starflið c. 1 gr. samþykktar nr. 385/1984, um hundahald í 
lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, skal vera kr. 600 fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði fyrir 
tímabilið 1. mars 1989 til jafnlengdar 1990. 

Gjaldið skal greiðast fyrirfram og óskipt fyrir allt tímabilið og eigi síðar en á eindaga, sem 
er 1. apríl 1989. 

Heimilt er að innheimta dráttarvexti af vangoldnum gjöldum. 

2. gr. 
Handsömunargjald skv. 6. gr. samþykktar nr. 385/1984, skal vera kr. 3 000 í fyrsta skipti, 

kr. 4 500 í annað skipti og kr. 6 000 í þriðja skipti. 

3. gr. 
Ofangreind samþykkt borgarráðs Reykjavíkur staðfestist hér með skv. 22. gr. laga nr. 81/ 

1988, um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit með ofangreindum gildistíma. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. febrúar 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 13, nr. 69—75. Útgáfudagur 1. mars 1989.
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REGLUGERÐ 

um bann við tog- og dragnótaveiðum fyrir Suðurlandi. 

1. gr. 

Frá og með 3. mars 1989 eru allar tog- og dragnótaveiðar bannaðar fyrir Suðurlandi á 

svæði, sem að vestan takmarkast af 21922'V og að austan af 16%00'V. Að sunnan markast 

svæðið af línu, sem dregin er fjórar sjómílur utan við viðmiðunarlínu sbr. 3. gr. laga nr. 8131. 

maí 1976. 

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. Frá og með 3. mars falla jafnframt úr gildi reglugerð nr. 28 1. febrúar 1989, 

um bann við veiðum við suðurströndina og reglugerð nr. 63 21. febrúar 1989 um bann við 
veiðum út af Þjórsárósum. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 1. mars 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Þórður Eyþórsson. 

  

Stjórnartíðindi B 14, nr. 76. Útgáfudagur 2. mars 1989. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Nr. 77 180 2. mars 1989 

REGLUGERÐ 

um bann við línuveiðum á Flákanum. 

1. gr. 
Frá og með 4. mars 1989 til og með 4. apríl 1989 eru allar línuveiðar bannaðar á svæði í 

Breiðafirði sem afmarkast af línu sem dregin er milli eftirgreindra punkta: 

65*28'15" N 249497247 V 
65721'37" N 24277507 V 
65*11'28" N 23046'05" V 
65?06'00" N 24923'00" V 
65*14'40" N 249577007 V A

 

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, 2. mars 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Gylfi Gautur Pétursson. 

Nr. 78 2. mars 1989 
REGLUGERÐ 

um bann við tog- og dragnótaveiðum við Vestmannaeyjar. 

1. gr. 

Frá kl. 22:00 3. mars 1989 eru allar tog- og dragnótaveiðar bannaðar á svæði við 
Vestmannaeyjar sem markast af línu sem dregin er um eftirgreinda punkta: 

63*24'00" N 20917'30" V 
63*24'00" N 20922'007 V 
63%27'30" N 20936'30" V 
63735'36" N 20934'247 V 
6328'36" N 20914'12" V 
6372718" N 20914'36" V ð

a
 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2. gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 
31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að hætti 

opinberra mála. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 2. mars 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Gylfi Gautur Pétursson. 

2. mars 1989 Nr. 79 

REGLUGERÐ 

um bann við veiðum um páskahelgi 1989. 

1. gr. 

A tímabilinu frá og með 18. mars 1989 til og með 27. mars 1989, er bátum sem eru minni 

en 10 brl. og stunda eingöngu línu- og handfæraveiðar, óheimilt að stunda fiskveiðar í 
fiskveiðilandhelgi Íslands. 

2. gr. 

Á tímabilinu frá kl. 20:00 21. mars 1989 til kl. 10:00 árdegis 28. mars 1989 er óheimilt að 

hafa þorskfisknet í sjó. 

3. gr. 
Brot á ákvæðum þessarar reglugerðar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 

31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og laga nr. 3, 8. janúar 1988, um stjórn 

fiskveiða 1988-1990. 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 og laga nr. 3, 8. janúar 1988, um stjórn fiskveiða 1988-1990, til þess 

að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 2. mars 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson.



Nr. 80 182 23. febrúar 1989 

yfir efna- og örverurannsóknir 

er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins annast. 

1. gr. 

Gjald Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins fyrir útselda vinnu skal vera sem hér segir: 

kr/klst 

1. Sérfræðingur ............ 0... 1975 

2. Aðstoðarmaður .............. 0. 1310 

3. Sérfræðingur, rannsóknaaðstaðanotuð.........00.0 0. nn 2565 

4. Aðstoðarmaður, rannsóknaaðstaðanotuð............. ss 1 900 

2. gr. 

Gjöld fyrir reglubundnar efna- og örverurannsóknir er stofnunin annast skulu vera sem 

hér segir: 

Efnarannsóknir. 

Fiskmjöl: kr. 

Vatn .....02000 00 350 

Salt .........2.00 0 540 

Prótein (Kjeldahl}.............00. 0020. 1925 
Fita „2... 000 1040 
Aska 22.00.2000 625 

AMMONíak .........00. 200 500 

Sandur ........020. 0. 700 
Kalcíum ...........00 000. 890 

Fosfór .......2....22 000 1340 

DMNA gasgreining ...........2.00200..0 2735 

Obundnar fitusýrur í mjölfitu .............0.2. 0000 1100 
Nítrít í fóðriogfóðurvörum ...............00 2000 1180 

Lýsi og harðfeiti: 

VítamínA. .......02.000 2100 

Obundnar fitusýrur ..........2..02. 0000. 380 
Sýrutala .........0200 0000 380 

Joðtala ............0 000 1740 

Sáputala ...........0.20 0. 1075 

Eðlisþyngd (pyknometer) .........00.00 00 660 
Slip-ppOiNt „00... 1325 
Mæling á vítamín Dgílýsi ..............0 0200 9 485 

Mæling á A- og D-vítamín ílýsi ......02..00020 00. 10 130 

Osápanlegt ............002..0 1790 

Peroxydtala ...........000000. 00 640 

Litarmæling (Lovibond) ............. 0000 410 
Ljósbrotvið20%C ..........000 000 370 
Natríumsápa ..........0..0 0 475 

Fitusýrugreining ............ 00... 5535 
Vatnsmæling meðtoluol ............000.0 000 625 

Salt: 

Klóríð(titer) ............00 00 625 

Kalcíum ...........00 000. 875 

Magníum ..........002 000 875 

Súlfat 0... 2 060 

Óleysanlegtí vatni ................ ss 755 

Rakiogbundiðvatn..........2.02.00. 0. 755 

Járn ......... 0... 1325
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Aðrar efnarannsóknir: 
Undirbúningur ............ 00... 

Vatn, salt, fita prótein, o.fl. samkvæmt gjaldskrá fyrir mjöl 
Trimethylamin (TMA) .........02 0. 

TVN 20.00.0000 
Kvikasilfurímatvælum.............2.0 00. 
Mæling á D-vítamíni íöðruenlýsi ...........00 0000 0. 

Ákvörðun á málmum með atom absorption .........00. 0. 
Fríttklórívatni...........0 0200 

Rotvarnarefni m. gasgre€iningu ............0 00. 

C-vítamínímatvælum ............0 000. 

Drip (vatnstap við þiðnun)........0.00 000 
Niítrít í fóðri ogfóðurvörum ............0.0 00. 
Hexametylentetramínílagmeti ...........0000 000 
Vigtun ogtalningárækjuo.fl............00 0000. 
Mæling á sykrum ísíld.............0 0000 es 
SýrustigpH .............0 00 
AFSEN.....0 0 

JOÐ 220... 
Súlfít .......... 0... 

Síld: 
Stærðarflokkun 
Síld lengdarmæld,vigtuð, hausskorin, slógdregin og hökkuð. 

Framangreint gjald gildir fyrir allt að 100 síldarsýni. Ef færri 
en 100 eru í sýni greiðast (3/4) gjalds. 

Efnagreiningar séu samkvæmt gjaldskrá. 

Örverurannsóknir. 

Undirbúningursýnis .........020 0... 

Talning við ræktun, einskonar ...........0 0000. 
Talning við ræktun,tvennskonar ..........0.00 00. 

Kólígerlar,MPN .........220 00 

Staphylococcusaureus ..........0.00 0. 

Ger-og myglusveppir........0.. 00. 

RODAC-skálarmeðæti .............. 0... 
Sulfit-afoxandi Clostridia/hitað ...........%0. 00... 
Bacillus/hitað ...........0 000 RIÐ 
Clostridium perfring€ens ........... 0... 
Salmonella ............. 0. 
Roðagerlar ............... 0. 

Slímgerlar ........... 0... 
Ræktun fyrir niðursuðuvörur ..........2.... ss 

Loftfirrðræktun ............0. 0... 
Sterilitetsprófanir ályfjum..............00 0 

Greining með API20E ..........00 00. 

*Undirbúningur innifalinn 

Framleiðslusýni (allt innifalið): 
Niðursoðiðlagmeti ........... 0... 
Niðurlagtlagmeti ............. 0... 

Endursýni tekið skv. sýnatökuáætlunM ...........%0 0000. 

2200 
3145 
1990
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3. gr. 

Innifalið í gjaldi fyrir rannsóknir, sem getið er í 2. grein er útgáfa vottorðs eða annarrar 
skjalfestrar yfirlýsingar, sem varðar niðurstöður sýnisins. 

4. gr. 

Séu gefin út fleiri en eitt vottorð fyrir hvert sýni skal greiða 500 kr. fyrir hvert vottorð. 

S. gr. 

Heimilt að veita allt að 20% afslátt frá gildandi gjaldskrá yfir þjónustumælingar, sé um að 

ræða óvenjulega mörg samskonar sýni frá sama aðila og sýnt þykir, að verulegt hagræði sé af 
því. 

6. gr. 
Gjald fyrir rannsóknir, sem ekki eru taldar upp í 2. grein skal ákveða í samræmi við fjölda 

vinnustunda og gjald sbr. 1. grein. 

7. gr. 

Stofnunin tekur ekki gjald fyrir samningagerð, ýmsa upplýsingamiðlun, aðstoð við 
minniháttar upplýsingaleit o.s.frv. 

8. gr. 

Stofnuninni er heimilt að vinna eftir föstum verktilboðum eða verksamningum og er þá 

stuðst við taxta sbr. 1. gr. gjaldskrárinnar. 

9. gr. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 64, 21. maí 1965, um rannsóknir í þágu 

atvinnuveganna, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 

að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá yfir efna- og örverurannsóknir, er Rannsókna- 
stofnun fiskiðnaðarins annast, nr. 110/1988. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 24. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Gylfi Gautur Pétursson. 

Nr. 81 27. febrúar 1989 

AUGLÝSING 
um söluskatt afinnfluttum, prentuðum bókum, bæklingum og öðrum 

þess konar ritum á erlendu máli. 

Ráðuneytið hefur ákveðið að hámarksfjárhæð tollverðs af söluskattsfrjálsum innflutningi 

í tollskrárnúmerum 4901.1009, 4901.9109 og 4901.9909 skuli vera 33 SDR (sérstök dráttar- 

réttindi). 
Niðurfelling söluskatts er bundin því skilyrði að um sé að ræða innflutning til eigin nota 

og varan sé ekki ætluð til endursölu. Þó tekur niðurfellingin ekki til sýnishorna, heldur fer um 
söluskatt af þeim samkvæmt leiðbeiningum til tollyfirvalda um tollmeðferð á verðlitlum 

sýnishornum.
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Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimildum í lögum nr. 10/1960 um söluskatt, með 
áorðnum breytingum, og tollalögum nr. 55/1987, til að öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 27. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Lárus Ögmundsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

21. febrúar 1989 Nr. 82 

REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir einkaleyfi o. fl. 

1. gr. Kr. 
Fyrir umsóknir og meðhöndlun þeirra greiðast eftirtalin gjöld: 

a) Umsóknargjald............02. 0000 5.500 
b) Rannsókn á beiðni um einkaleyfi, skv. 15. gr.laganr.12/1923.......... 10.000 

c) Afrit af auglýstri einkaleyfisumsókn (lýsing, kröfur og teikningar, allt að 

20 síður Ad) .........0.0 00 700 
d) Forgangsréttarskjal ...........2.0 000 1.300 

2. gr. 

Fyrir innritanir í einkaleyfaskrá og útskriftir varðandi veitt einkaleyfi 
greiðast eftirtalin gjöld: 

a) Innritun í einkaleyfaskrá á breytingum er snerta einkaleyfishafa eða umboðs- 

MANN „2... 00 1.000 

b) Staðfest útskrift úr einkaleyfaskrá ............0. 00. 700 
c) Staðfest afrit af veittu einkaleyfi (alltað 20 síður Ad). ............... 1.300 

3. gr. 

Hámarksgjald vegna áfrýjunar, sbr. lögnr. 3615. maí1984 ........... 21.000 

Eftir eðli og umfangi máls má lækka gjaldið eða fella það niður að öllu leyti, 

ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

4. gr. 

Fyrir einkaleyfi skal greiða eftirtalin gjöld: 

a) Fyrir fyrstu fimm ár leyfistímans .........0.. 000. 10.000 
b) Fyrir næstu fimm ár leyfistímans .........0. 0000 35.000 

c) Fyrir síðustu fimm ár leyfistímans .......... 0000 70.000 

5. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 25. gr. laga nr. 12/1923 um einkaleyfi, sbr. lög 
nr. 36/1984, og öðlast gildi 15. mars 1989. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð sama efnis nr. 
637, 15. desember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Gunnar Guttormsson. 

B15
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REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir vörumerki o. fl. 

1. gr. 

Fyrir tilkynningu vörumerkis til skráningar greiðist: 
a) Grunngjald, einn vöruflokkurinnifalinn ....................... 

b) Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umframeinn................... 

2. gr. 

Fyrir tilkynningu vörumerkis til endurnýjunar greiðist: 
a) Grunngjald, einn vöruflokkurinnifalinn ....................... 

b) Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umframeinn ................... 

3. gr. 

Fyrir tilkynningu gæðamerkis til skráningar og endurnýjunar greiðist: 

a) Grunngjald, einn vöruflokkurinnifalinn ....................... 

b) Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umframeinn................... 

4. gr. 
Önnur gjöld eru: 

a) Innritun í vörumerkjaskrá .............0 0... 
b) Útskrift eða staðfest myndrit úr vörumerkjaskrá .................. 
c) Fyrir athugun á því hvort vörumerki sé skráð greiðist fyrir hvern vöruflokk 

sem athuguninnærtil ...............00 0. 

d) Umsókn um breytingu á skráðu merki, sbr. 24. gr. vörumerkjalaga og 9. gr. 
reglugerðar nr. 1/1969............. 0000 

5. gr. 
Hámarksgjald vegna áfrýjunar, sbr. lögnr.3115. maí 1984 ........... 
Eftir eðli og umfangi máls má lækka gjaldið eða fella það niður að öllu leyti, 

ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

6. gr. 
Gjöld samkv. 1., 2. og 3. grein skulu greidd við afhendingu tilkynningar, þó með þeirri 

undantekningu að flokkagjöld, skv. 1.gr. b) greiðast ekki fyrr en merkið hefur verið skráð. 
Áfrýjunargjald skv. 5. gr. greiðist við afhendingu bréfs um áfrýjun. 
Ekki skal endurgreiða gjöld skv. 1., 2. og 3. gr. reglugerðarinnar þótt synjað sé um 

skráningu eða umsókn afturkölluð. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 46. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, sbr. lög nr. 

31/1984, og öðlast gildi 15. mars 1989. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð sama efnis nr. 564, 
15. desember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Gunnar Guttormsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 327/1986 um breytingu á reglugerð 

nr. 578/1982 um námslán og námsstyrki. 

1. gr. 

Við 2. gr. bætist ný málsgrein sem orðast svo: 

Auk þeirra hækkana sem um getur í 21. gr. staflið a) hækki framfærslugrunnurinn um 

1,5% 1. mars 1989. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlist þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 25. febrúar 1989. 

Svavar Gestsson.   
Stefán Stefánsson. 

16. febrúar 1989 Nr. 85 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 151/1986, um launaskatt, 

með síðari breytingum. 

1. gr. 

2. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 137/1988, orðist svo: 

Þeim gjaldendum sem eigi greiða hærri laun að meðaltali til annarra á mánuði en 115.500 
kr. á uppgjörstímabilinu er þó heimilt að skila greinargerð ásamt greiðslu á gjalddaga þess 

uppgjörstímabils þegar samanlögð greidd vinnulaun ná 1.155.000 kr. en eftir það á hverjum 
gjalddaga vegna þess árs. Ef greidd vinnulaun til annarra ná eigi 1.155.000 kr. á árinu er 

gjaldanda heimilt að skila greinargerð ásamt greiðslu einu sinni á ári eins og um uppgjör fyrir 
mánuðina nóvember og desember væri að ræða. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 12. gr. laga nr. 14/1965, um launaskatt, 

með síðari breytingum, öðlast þegar gildi og tekur hún til launa vegna starfa sem unnin eru frá 

1. janúar 1989. 

Fjármálaráðuneytið, 16. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Lárus Ögmundsson. 
Snorri Olsen. 

  

Stjórnartíðindi B 15, nr. 77-85. Útgáfudagur 3. mars 1989.
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REGLUGERÐ 

um kaupleiguíbúðir. 

I. KAFLI. 

Framkvæmdaaðilar. 

Almennar kaupleiguíbúðir. 

1. gr. 

Þeir sem staðið geta að byggingu eða kaupum á almennum kaupleiguíbúðum, ýmist einir 

sér eða með samvinnu sín á milli, eru eftirfarandi aðilar: 

a) Sveitarfélög. 
b) Félög, sbr. 9. gr. 
c) Fyrirtæki, sbr. 17. gr. 

Félagslegar kaupleiguíbúðir. 

2. gr. 

Þeir sem staðið geta að byggingu eða kaupum á félagslegum kaupleiguíbúðum, ýmist 
einir sér eða með samvinnu sín á milli, eru eftirfarandi aðilar: 

a) Sveitarfélög. 

b) Félög, sbr. 9. gr. 

. Il. KAFLI. 

Uthlutun á kaupleiguíbúðum. 

3. gr. 

Framkvæmdaaðili sér um úthlutun á kaupleiguíbúðum. 

A. Almennar kaupleiguíbúðir. 

Framkvæmdaaðili skal setja sérstakar úthlutunarreglur. Í reglunum komi m.a. fram að 

tekið sé tillit til húsnæðisaðstæðna og fjölskyldustærðar umsækjanda. Reglurnar skulu birtar á 

opinberum vettvangi. 

Sömu reglur eiga við þegar endurúthlutun á íbúðum á sér stað. 

B. Félagslegar kaupleiguíbúðir. 

Þeir einir koma til greina við úthlutun er uppfylla lagaskilyrði um rétt til kaupa á íbúðum í 

verkamannabústöðum. 

Sömu reglur gilda við endurúthlutun á íbúðum. 

Húsnæðisstofnun ríkisins skal hafa eftirlit með því að reglum skv. B. lið sé fylgt. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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III. KAFLI. 

Framsal réttar. 

4. gr. 

Við gerð leigusamnings með kauprétti, samnings um kaup á eignarhluta í íbúð eða við 

kaupsamning á íbúð, stofnast persónulegur réttur leigutaka/kaupanda. Réttur þessi erfist 

ekki. 

Framkvæmdaaðili getur þó heimilað framsal í eftirfarandi tilvikum: 

1. Að maki yfirtaki leiguíbúð með kauprétti við andlát leigutaka, hjónaskilnað, kaupmála 

milli hjóna eða setu í óskiptu búi. 

2. Að réttur til afnota af íbúð með eignarhluta færist yfir til maka í þeim tilfellum er greinir í 

lið nr. 1. 

3. Að nafnaskipti verði gerð á íbúð, án sölu, við andlát leigutaka, hjónaskilnað, kaupmála 

milli hjóna, setu í óskiptu búi, arftöku eða önnur áþekk tilfelli. 

IV. KAFLI. 

Stærðarreglur. Byggingarkostnaður. 

5. gr. 

Ekki skulu veitt lán til nýbygginga sem eru stærri en 130 m2 brúttó. 

Um stærðarútreikning fer eftir þeim reglum sem gilda hverju sinni um útreikning á 

íbúðarstærð í verkamannabústöðum. 

6. gr. 

Lán til almennra og félagslegra kaupleiguíbúða nema að hámarki 85% af þeim 

kostnaðargrundvelli sem húsnæðismálastjórn hefur samþykkt og liggur til grundvallar 
lánveitingum úr Byggingarsjóði verkamanna. 

Verði byggingarkostnaður meiri eða kaupverð íbúðar hærra en nemur kostnaðargrund- 

velli skv. 1. mgr., greiðir hlutaðeigandi framkvæmdaaðili þann kostnað sem umfram er. 

V. KAFLI. 

Akvörðun húsaleigu í kaupleiguíbúðum. 

Almennar kaupleiguíbúðir. 

7. gr. 

Leiga má aldrei nema hærri fjárhæð en sem svarar samanlögðum kostnaði af eftirtöldum 

útgjöldum: 

1. Ársvöxtum, afborgunum og verðbótum af áhvílandi lánum hjá Byggingarsjóði ríkisins. 

2. Vaxtakostnaði af framlagi framkvæmdaaðila. 

3. Fasteigna- og brunabótaiðgjöldum af íbúðinni. 

4. Kostnaði við umsjón og viðhald íbúðar og sameiginlegt viðhald fjölbýlishúss. 

Leigan greiðist með jöfnum mánaðarlegum greiðslum. 

Félagslegar kaupleiguíbúðir. 

8. gr. 

Leiga má aldrei nema hærri fjárhæð en sem svarar samanlögðum kostnaði af eftirtöldum 

útgjöldum: 

1. Ársvöxtum, afborgunum og verðbótum af áhvílandi láni Byggingarsjóðs verkamanna. 

2. Vaxtakostnaði af 15% framlagi á vegum framkvæmdaaðila, þó að hámarki sömu vextir og 

eru á hverjum tíma af lánum til nýrra eða notaðra íbúða hjá Byggingarsjóði ríkisins.
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3. Fasteigna- og brunabótaiðgjöldum af íbúðinni, ef framkvæmdaaðili ákveður að þau gjöld 

falli undir leigu. 

4. Kostnaði við umsjón og viðhald íbúðar og sameiginlegt viðhald fjölbýlishúss. 

Leigan greiðist með jöfnum mánaðarlegum greiðslum. 

VI. KAFLI. 

Sérstök skilyrði fyrir lánum til félaga vegna almennra eða félagslegra kaupleiguíbúða. 

9. gr. 

Með félagi er átt við skipulagsbundin samtök er vinna að sameiginlegu langtímamarkmiði 

að húsnæðismálum sem samræmist ákvæðum reglugerðar þessarar. 
Reki félag atvinnustarfsemi, gilda ákvæði VII. kafla. 

10. gr. 

Hyggist félag koma á fót almennum eða félagslegum kaupleiguíbúðum og sækja til þess 

um lán frá Húsnæðisstofnun ríkisins, skal félagið senda samþykktir/lög sín til félagsmálaráð- 

herra til staðfestingar. 

1l.gr. 

Skilyrði þess að félag hljóti staðfestingu félagsmálaráðherra, er að eftirfarandi atriði 

komi fram í samþykktum/lögum þess: 

1. Tilgangur félagsins sé m.a. sá að koma á fót og reka almennar og/eða félagslegar 

kaupleiguíbúðir í þágu félagsmanna sinna. Verkefnið sé langtímaverkefni. 

2. Fram komi hvert sé stofnfé félagsins, hver sé fjárhagsleg ábyrgð þess gagnvart íbúum og 

hvernig sú ábyrgð skiptist á stofnendur ef þeir eru margir. Uppfylli félög í upphafi skilyrði 

13. gr. gagnvart hverri húseiningu/framkvæmd, er Húsnæðisstofnun ríkisins heimilt að 

gera undanþágu frá skilyrðinu um sjálfstætt stofnfé. 

3. Eignar- og afnotaréttur á almennum og félagslegum kaupleiguíbúðum sé með eftirfarandi 

hætti: 

— Leiga með kauprétti 
— Leiga með kaupum á eignarhluta í íbúð. 

— Kaup á íbúðinni. 

Fram komi að íbúar eigi val um einn af ofangreindum kostum. 

4. Sé um félagslegar kaupleiguíbúðir að ræða, komi fram að til greina við úthlutun þeirra 
komi þeir einir sem uppfylli lagaskilyrði um rétt til kaupa á íbúð í verkamannabústað. 

5. Í samþykktum félagsins komi fram að hver húseining/framkvæmd verði sjálfstæð 

rekstrareining. 

6. Tilgreint sé hvernig fari með eigur félagsins við félagsslit. 

12. gr. 

Auk þeirra atriða, sem greind eru í 11. gr., er ráðherra heimilt að setja það skilyrði að 

stofnaður sé varasjóður um hverja rekstrareiningu er gegni því hlutverki að mæta áföllum sem 

verða vegna byggingargalla. Framlag sjóðsins nemi a.m.k. /“% af samþykktum byggingar- 

kostnaði. 

13. gr. 

Félög skulu sýna fram á það, við lánsumsókn, að þau hafi fjárhagslegt bolmagn til þess að 

greiða lögbundin 15% af kostnaðarverði íbúða. Því til staðfestingar skulu félögin leggja fram 

ábyrgð af hálfu banka, ábyrgð sveitarfélags í samræmi við ákvæði 89. gr. sveitarstjórnarlaga, 

eða annars ábyrgs aðila.
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14. gr. 

Húsnæðisstofnun ríkisins er heimill aðgangur að bókhaldi þeirra rekstrareininga, sem ná 

til kaupleiguíbúða, á meðan lán frá Byggingarsjóði ríkisins eða Byggingarsjóði verkamanna 
hvíla á hlutaðeigandi húsnæði. 

15. gr. 

Standi félag að verkefninu, án samvinnu við viðkomandi sveitarfélag, skulu framkvæmd- 
irnar hljóta samþykki sveitarfélagsins. Skriflegt samþykki þar að lútandi skal fylgja 

lánsumsókn til Húsnæðisstofnunar ríkisins. 

16. gr. 

Að öðru leyti gilda almenn ákvæði laga nr. 86/1988 um Húsnæðisstofnun ríkisins um þau 
skilyrði sem framkvæmdaaðili skal uppfylla til að öðlast rétt á lánum til almennra eða 

félagslegra kaupleiguíbúða. 

VII. KAFLI. 

Sérstök skilyrði fyrir lánum til fyrirtækja vegna almennra kaupleiguíbúða. 

17. gr. 

Með fyrirtæki er átt við einstaklinga, félög eða aðra aðila sem reka sjálfstæða starfsemi. 

18. gr. 

Skilyrði fyrir lánveitingu til fyrirtækja vegna almennra kaupleiguíbúða er að fyrirtæki 
sýni fram á að brýn nauðsyn sé á því að koma upp íbúðarhúsnæði vegna starfsemi sinnar. 

Því til sönnunar skulu fyrirtæki leggja fram eftirfarandi gögn: 

a. Umsögn sveitarstjórnar um skort á íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu og ástand atvinnumála. 

b. Greinargerð fyrirtækisins um það að íbúðarhúsnæði á vegum þess sé grundvallaratriði þess 

að nægilegt vinnuafl fáist. 

19. gr. 

Fyrirtæki sem hyggst koma á fót almennum kaupleiguíbúðum, skal setja um það verkefni 

sérstakar samþykktir eða reglur er hljóta skulu staðfestingu félagsmálaráðherra. 

Í framangeindum samþykktum/reglum komi eftirfarandi fram: 

1. Markmið með framkvæmdum fyrirtækisins að húsnæðismálum sé að koma á fót og reka 
almennar kaupleiguíbúðir vegna starfsemi sinnar. Verkefnið sé langtímaverkefni. 

2. Fram komi hvert sé stofnfé fyrirtækisins, hver sé fjárhagsleg ábyrgð þess gagnvart íbúum 

og hvernig sú ábyrgð skiptist á stofnendur ef þeir eru margir. Uppfylli fyrirtæki í upphafi 

skilyrði 21. gr. gagnvart hverri húseiningu/framkvæmd. er Húsnæðisstofnun ríkisins 

heimilt að gera undanþágu frá skilyrðinu um sjálfstætt stofnfé. 

3. Eignar- og afnotaréttur á almennum kaupleiguíbúðum sé með eftirfarandi hætti: 

— Leiga með kauprétti 
— Leiga með kaupum á eignarhluta í íbúð. 

— Kaup á íbúðinni. 
Fram komi að íbúar eigi val um einn af þremur ofangreindum kostum. 

4. Stofnuð sé sjálfstæð rekstrareining um hverja húseiningu/framkvæmd. 

5. Tekið sé fram hvernig fari með eigur fyrirtækisins verði það lagt niður. 

20. gr. 

Auk þeirra atriða er fram koma í 19. gr., er ráðherra heimilt að setja sem skilyrði að 

stofnaður verði varasjóður um hverja rekstrareiningu er gegni því hlutverki að mæta áföllum 

sem verða vegna byggingargalla. Framlag í sjóðinn nemi a.m.k. 1/2% af samþykktum 
byggingarkostnaði.
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21. gr. 

Fyrirtæki skulu sýna fram á það, við lánsumsókn, að þau hafi fjárhagslegt bolmagn til 

þess að greiða lögbundin 15% af kostnaðarverði íbúða. Því til staðfestingar skulu fyrirtækin 
leggja fram ábyrgð af hálfu banka, ábyrgð sveitarfélags í samræmi við ákvæði 89. gr. 
sveitarstjórnarlaga, eða annars ábyrgs aðila. 

22. gr. 
Húsnæðisstofnun er heimill aðgangur að bókhaldi þeirra rekstrareininga, sem taka til 

almennra kaupleiguíbúða, á meðan lán frá Byggingarsjóði ríkisins hvílir á hlutaðeigandi 

húsnæði. 
23. gr. 

Standi fyrirtæki að verkefninu, án samvinnu við viðkomandi sveitarfélag, skulu fram- 

kvæmdirnar hljóta samþykki sveitarfélagsins. Skriflegt samþykki þar að lútandi skal fylgja 

lánsumsókn til Húsnæðisstofnunar ríkisins. 

24.gr. 
Að öðru leyti gilda almenn ákvæði laga nr. 86/1988 um þau skilyrði sem framkvæmdaaðili 

þarf að uppfylla til að öðlast rétt á lánum til almennra kaupleiguíbúða. 

25. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 117. gr. laga nr. 86/1988, sbr. lög nr. 109/1988, 

sbr. 30. gr., 33. gr., 37. gr., 86. gr., 87. gr. og 92. gr., öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. febrúar 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Þorgerður Benediktsdóttir. 
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SAMÞYKKT 

um stjórn og fundarsköp Nesjahrepps. 

I. KAFLI 
Um skipan hreppsnefndar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Nesjahrepps er skipuð 5 hreppsnefndarmönnum kjörnum skv. 11. 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 Nesjahrepps 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.
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4. gr. 

Hreppsnefnd annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 
samþykktum. 

Hreppsnefnd skal gæta hagsmuna hreppsins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 
sameiginlegum velferðarmálum hreppsbúa. 

5. gr. 

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 Nesjahrepps eru: 
1. Að kjósa oddvita, varaoddvita, nefndir, ráð og stjórnir skv. VI. kafla sveitarstjórnarlaga 

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

ársreikninga hreppsins skv. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. Ennfremur að ráða fasta 
starfsmenn hreppsins skv. VII. kafla fyrrnefndra laga sbr. og VI. kafla þessarar 
samþykktar. 

2. Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

3. Að stjórna fjármálum hreppsins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIII. kafla sveitar- 

stjórnarlaga 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 hún vera til leiðbeiningar við gerð árlegrar 

fjárhagsáætlunar hans. Áætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við afgreiðslu fjárhagsá- 
ætlunar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár. 

8. gr. 

Hreppsnefnd skal afgreiða fjárhagsáætlun hreppsins 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 tilfélagsmálaráðuneytisins og tilgreina ástæður fyrir umsókninni. Form fjárhagsáætlunar 

skal vera í samræmi við form ársreikninga hreppsins, og skal þar greint á milli rekstraráætlun- 

ar, 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, 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.
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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, eigi síðar en í 

júnilok ár hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarlaga sbr. 82. og 83. gr. sömu laga. Eintak af 

ársreikningnum skal senda Hagstofu Íslands og 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 Nesjahrepps. 

12. gr. 

Hreppsnefnd heldur reglulega fundi fyrsta miðvikudag hvers mánaðar. Hreppsnefndar- 

fundir skulu að jafnaði hefjast kl. 17.00. 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 hreppsins 

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

13. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar hreppsnefndar kveður hreppsnefndina saman til fyrsta fundar 
að afloknum hreppsnefndarkosningum, eigi síðar en 15 dögum eftir að hún tekur við störfum, 
sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum eftir kjördag. 

14. gr. 

Oddviti, 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 semur dagskrá hreppsnefndarfundar. 

Á dagskrá hreppsnefndarfundar skal taka: 

1. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar oddvita hreppsnefndar, kosningar nefnda, og 
starfsmanna sbr. 6. gr. þessarar samþykktar. 

2. Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna á vegum hreppsins, ef, eða að svo miklu leyti, sem 
hreppsnefnd þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 55. gr. samþykktar 
þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið hreppsnefndar og oddviti ákveður að taka á dagskrá 
eða einhver hreppsnefndarmanna óskar, að tekin verði á dagskrá. 
Hreppsnefndarmaður, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá hreppsnefndarfundar, skal 

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

Dagskrá hreppsnefndarfundar skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 
sem oddviti telur nauðsynleg. Dagskrá skal jafnframt fylgja afrit fundargerðar síðasta 
hreppsnefndarfundar.
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16. gr. 

Oddviti skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir hreppsnefndarfund hafa boðað 

hreppsnefndarmenn símleiðis á hreppsnefndarfund og kynnt þeim í meginatriðum dagskrá 

fundarins, eða sent til þeirra skriflegt fundarboð með dagskrá. 

17. gr. 

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

18. gr. 

Aldursforseti hreppsnefndar setur fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar og stýrir 
honum, uns oddviti hreppsnefndar hefur verið kjörinn. 

Oddviti hreppsnefndar skal kjörinn til fjögurra ára. Sá er rétt kjörinn oddviti, sem fengið 

hefur atkvæði meirihluta hreppsnefndarmanna. Verði þeim atkvæðafjölda ekki náð, skal 
kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæðin 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 sér fundarstjóra. 
Ef oddviti deyr eða verður varanlega forfallaður frá oddvitastörfum, skal kjósa oddvita í 

hans stað til loka kjörtímabils oddvita. 

19. gr. 

Hreppsnefnd getur kosið skrifara og varaskrifara úr hópi hreppsnefndarmanna til eins 
árs Í senn á sama fundi og oddvitakosning fer fram. Sjá einnig 35. gr. þessarar samþykktar. 
Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram í 

hreppsnefnd. 

20. gr. 

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. 

21. gr. 

Hreppsnefndarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur hreppsnefndarmanna er á 

fundi. Hreppsnefnd getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur.
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22. gr. 

Oddviti hreppsnefndar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 
stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi, þegar 

dagskrá hans er tæmd. Oddviti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má úrskurði 
hans til úrlausnar hreppsnefndar. Oddviti sér um, að allt fari skipulega og löglega fram á 
hreppsnefndarfundum og er hreppsnefndarmönnum skylt að lúta valdi hans að því er varðar 

fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur oddviti vísað honum úr 

fundarsal. Leyfi oddvita þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á hreppsnefndarfund- 

um. 

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
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25. gr. 

Hreppsnefndarmanni er skylt að sækja hreppsnefndarfundi nema lögmæt forföll hamli 
svo sem önnur brýn skyldustörf eða veikindi. Sé hreppsnefndarmaður forfallaður um 
stundarsakir skal hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til oddvita 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. 

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. Hreppsnefndar- 
maður, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Hreppsnefndarmaður, 
sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að skýra oddvita hreppsnefndar frá því. 

Hreppsnefndarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal 
hreppsnefndar við umræðu og afgreiðslu þess. 

21. gr. 
Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi og tillögu- og atkvæðisrétt á fundum hreppsnefnd- 

ar. Hreppsnefndarmaður, sem vill taka 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
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þeirri reglu, ef um er að ræða hreppsnefndarmann, sem óskar að gera stutta athugasemd eða 
koma leiðréttingu á framfæri. Hafi tveir eða fleiri hreppsnefndarmenn kvatt sér hljóðs 
samtímis, ákveður oddviti, í hvaða röð þeir skuli tala. 

28. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu til oddvita. Þegar til umræðu eru fundargerðir 

nefnda, ráða eða stjórna, 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. Flutningsmaður tillögu má 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. 

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 annarrar nefndar, ráðs eða stjórnar. 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 atkvæðagreiðslu nema athugasemd 

verði við það gerð. 
Oddviti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber oddvita að láta
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fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur hreppsnefndarmanna óskar þess. Við nafnakall skal 

farið eftir tölusettri nafnaskrá hreppsnefndarmanna í stafrófsröð og skal það ráðast af 
útdrætti, hvaða hreppsnefndarmaður greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakall skal 

oddviti greiða atkvæði síðastur. Við nafnakall svarar hreppsnefndarmaður, þegar oddviti les 

upp nafn hans, já eða nei eftir því hvort hann er með máli eða móti eða tekur fram, að hann 
greiði ekki atkvæði, en slík afstaða telst þó þátttaka í atkvæðagreiðslu. 

Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, ef hreppsnefndarmaður óskar 

og hreppsnefnd samþykkir. 

Kosningar skulu ávallt vera skriflegar og leynilegar. 

34. gr. 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 
ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. 

Kosningar, sem fram fara í hreppsnefnd, skulu vera hlutfallskosningar skv. d'Hondts 
reglu sbr. 16. og 17. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þegar kjósa skal einn fulltrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur hafa 
komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning oddvita hreppsnefndar sbr. 
3. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar. 

35. gr. 
Hreppsnefnd getur ráðið sérstakan fundarritara utan hreppsnefndar til að annast ritun 

fundargerða í gerðabók hreppsnefndar. Í fundargerð skal getið, hvar og hvenær fundur er 

haldinn og hverjir sitji fundinn. Skrá skal þau mál, sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, 

aðila máls og meginefni og hvaða afgreiðslu þau fá. Sé mál ekki afgreitt samhljóða, skal greina 
í fundargerð, hvernig atkvæði hafa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda, nægir 

að skrá í fundargerð hreppsnefndar, um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu fundargerða 

og fjölda töluliða. 
Mál, sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 2. mgr. 20. gr. samþykktar þessarar skal 

skrá sem trúnaðarmál. Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um 
afstöðu sína til máls, sem til meðferðar er í hreppsnefnd. 

Oddviti skal hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. Í lok 

fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir 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 skv. 4. og 5. gr. samþykktar þessarar tekið á 

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

sólarhringum fyrir fund. 
31. gr. 

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

forföll hamli sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. Hreppsnefndarmaður er skyldur til að taka að 

sér þau störf, sem hreppsnefnd felur honum og varða verkefni hreppsnefndar, s.s. oddvita- 
störf og störf í öðrum nefndum eða ráðum á vegum hreppsnefndar. Þó getur sá, sem verið
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hefur oddviti eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í annarri nefnd eða ráði 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 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. 
40. 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. 

41. gr. 

Hreppsnefndarmaður á aðgang að bókum og skjölum hreppsins og einnig óhindraðan 

aðgang að stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaöflunar 
vegna starfa sinna. 

42. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal gæta þagnarskyldu um það, sem hann fær vitneskju um í starfi 

sínu og leynt á að fara vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli máls eða 
sérstakri ákvörðun hreppsnefndar. 

43. gr. 

Hreppsnefndarmanni ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls, þegar það varðar 

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

viljaafstaða hans mótist að einhverju eða öllu leyti þar af. Honum er þó heimilt að gera 

stuttlega grein fyrir afstöðu sinni. Hreppsnefnd sker umræðulaust úr, hvort mál er svo vaxið. 

Hreppsnefndarmaður, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. 
Hreppsnefndarmanni, sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að vekja athygli oddvita 

hreppsnefndar á því. Hreppsnefndarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa 

fundarsal hreppsnefndar við umræður um málið og afgreiðslu þess. 

44. gr. 

Hreppsnefnd skal ákveða hæfilega þóknun hreppsnefndarmanns fyrir störf hans í 
hreppsnefnd. Hreppsnefnd getur einnig ákveðið þóknun hreppsnefndarmanns, sem þarf að 
fara um langan veg milli heimilis og fundarstaðar hreppsnefndar. 

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

nefndar á hann rétt á greiðslu ferða- og dvalarkostnaðar. 

45. gr. 

Haga skal fundum hreppsnefndar þannig, að hreppsnefndarmaður eigi möguleika á að 
taka sér orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar.
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46. gr. 

Geti hreppsnefndarmaður ekki sótt hreppsnefndarfund/fundi vegna veikinda eða af 
öðrum ástæðum tekur varamaður sæti hans meðan þannig hagar til, samkvæmt 25. gr. 

samþykktar þessarar. 

41. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna gilda einnig um 

varamenn, sem sitja hreppsnefndarfundi. 

V. KAFLI 
Nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 

Hreppsnefnd kýs fulltrúa í nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum laga, reglugerða 
og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar hlutfallskosningar, 
ef einhver hreppsnefndarmanna óskar þess. 

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana hreppsins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá. 

49. gr. 

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

50. gr. 

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 

nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar aðalmaður 

í nefnd flyst burt úr hreppnum, fellur frá eða forfallast á annan hátt varanlega, tekur 
varamaður hans sæti nema hreppsnefnd ákveði að kjósa aðalmann að nýju. 

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. 

$1. gr. 

Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt á sinn fund einstaka 
starfsmenn hreppsins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna 

um tiltekin mál. 

52. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði II1. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda um 

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

53. gr. 
Um hlutverk og valdsvið nefnda, ráða og stjórna á vegum hreppsins fer eftir því sem 

ákveðið er í lögum, reglugerðum eða samþykktum hreppsnefndar. 

Hreppsnefnd getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 
slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið hreppsnefnd til ákvörðunar.
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54. 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. 

59. gr. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna hreppsins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

hreppsnefndarfundar 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. 

56. gr. 

Hreppsnefnd kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

1. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 

8/1986. 
2. Undirkjörstjórn við alþingiskosningar. Tveir aðalmenn með hreppstjóra, sem er sjálfkjör- 

inn 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. $3/1966. 

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

1978. 
4. Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

5. Skólanefnd grunnskólans. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. og 18. gr. laga nr. 

63/1974 um grunnskóla. 

6. Skólanefnd tónlistarskóla. Skv. samningi um Tónskóla A-Skaftafellssýslu. 
7. Heilbrigðisnefnd. Einn fulltrúi samkvæmt 6. gr. laga nr. 81/1988 um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit. 
8. Stjórn heilsugæslustöðvar. Skv. 21. gr. laga nr. 59/1983 um heilbrigðisþjónustu. Kosin af 

héraðsnefnd A-Skaftafellssýslu. 

9. Forðagæslumaður. Einn og annar til vara skv. 53. gr. búfjárræktarlaga nr. 31/1973. 

10. Einn úttektarmaður og tveir til vara skv. 39. gr. ábúðarlaga nr. 64/1976. 

11. Bókasafnsnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 um 

almenningsbókasöfn og 2. mgr. 13. gr. reglugerðar nr. 138/1978. 

12. Héraðsnefnd A-Skaftafellssýslu. Einn aðalmaður og annar til vara skv. Stofnsamningi 

sveitarfélaga í A-Skaftafellssýslu er samþykktur var á sameiginlegum fundi 11. des. 1987. 

57. gr. 

Hreppsnefnd getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum. 
Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var kosin og fyrr ef 

verkefni nefndar er lokið. Hreppsnefnd getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem 

€r. 
B 16
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VI. KAFLI 
Um framkvæmdastjórn og starfslið hreppsins. 

58. gr. 

Oddviti hreppsnefndar hefur með höndum daglega stjórn hreppsins, undirbýr fundi 

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

hreppsins, svo sem bréfaskriftir, gjaldheimtu og reikningshald. Oddviti hefur prókúruumboð 

fyrir hreppinn. 

59. gr. 
Hreppsnefnd ákveður laun oddvita með hliðsjón af ákvæðum 68. gr. sveitarstjórnarlaga. 

60. gr. 

Hreppsnefnd ræður starfsmenn hreppsins og veitir þeim lausn frá störfum. Þetta á þó 

ekki við um lausráðna verkamenn, afleysingamenn og aðra þá starfsmenn sem eigi eru ráðnir 

með þriggja mánaða uppsagnarfresti. 

ól. gr. 

Fastráðnir starfsmenn hreppsins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 

þriggja mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur 

opinberra starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 

kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

62. gr. 

Um ráðningu verkamanna, afleysingamanna og annarra starfsmanna sem eigi eru ráðnir 

með þriggja mánaða uppsagnarfresti fer eftir reglum sem hreppsnefnd setur. Um kaup og kjör 

fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Nesjahrepps hefur sett samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 7. 

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

birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. febrúar 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Þórhildur Líndal.



20. febrúar 1989" 203 

1.0 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

2.0 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

3.0 
3.1. 

4.0 
4.1. 

4.2. 

4.3. 

d.4. 

4.5. 

4.6. 

S.0 

ó.1. 
5.2. 
5.3. 
5.d. 
5.. 
5.6. 
5.7. 

6.0 

6.1. 

6.2. 

7.0 

REGLUGERÐ 

um kafarastörf. 

Efnisyfirlit: 

Orðaskýringar, almenn ákvæði og atvinnuskírteini kafara. 

Orðaskýringar. 

Almenn ákvæði. 

Atvinnuskírteini kafara. 

Námsskrá og kennsla í atvinnuköfun. 

Námsskrá. 

Kennsla í atvinnuköfun. 

Almenn ákvæði um próf. 

Heilbrigði og læknisskoðun. 

Almennt. 

Öryggi kafara. 

Köfunarformaður, skipulag köfunar og öryggisráðstafanir. 
Aðstoðarmaður kafara, við köfun með aðfluttu lofti dýpra en 10 metra. 

Almenn ákvæði. 

Öndunarloft. 
Fyrirbyggjandi aðgerðir á köfunarstað. 
Varúðarráðstafanir gegn köfunarveiki. 

Viðurkenning á köfunarbúnaði. 

Skoðun og viðurkenning. 
Öndunarbúnaður. 
Lofthylki. 

Loftþjöppur og öndunarlof. 

Tilfærsla lofts. 
Flutningur öndunarlofts, stýritæki, pípur og slöngur. 

Nauðsynlegir fylgihlutir köfunarbúnaðar. 

Eftirlit og viðhald köfunarbúnaðar. 

Almenn ákvæði. 

Skoðun. 

Gildistaka o.fl. 

Nr. 88



Nr. 88 

1.0 

1.1. 

204 20. febrúar 1989 

Orðaskýringar, almenn ákvæði og atvinnuskírteini kafara. 

Orðaskýringar. 

Þegar eftirfarandi orð og orðasambönd eru notuð í þessari reglugerð hafa þau 
merkingu þá sem hér segir: 

Aðstoðarmaður kafara: Hver sá, sem fullnægir viðeigandi skilyrðum um aðstoðar- 
mann kafara. 

Afþrýstingur: Lækkun á hlutaþrýstingi lofttegunda í vefjum líkamans. 
Afþrýstitöflur: Skrár yfir þann tíma sem nauðsynlegur er við afþrýstibið. 

Botntími: Sá tími, sem líður frá því er kafari fer undir yfirborð, þar til hann hefur 

uppstigningu. 

Handhafi köfunarbúnaðar: Sá sem hefur umráð yfir köfunarbúnaði. 

Kafari: Sá sem hefir öðlast atvinnuskírteini kafara. 

Köfun: Allar athafnir undir yfirborði vatns eða sjávar og annars staðar þar sem loft 
undir yfirþrýstingi er notað til öndunar. 

Köfunarbók: Dagbók kafara. 
Köfunarbúnaður: Allur búnaður, sem sérhæfður er fyrir köfun. Búningar sem nota 

má við köfun en ekki eru gerðir til flotjöfnunar kafara, teljast ekki til köfunarbúnað- 

ar. 
Köfunarformaður: Sá, sem ber ábyrgð á framkvæmd köfunar. 
Köfunartími: Sá tími, sem líður frá því er kafari fer undir yfirborð og þar til hann 

kemur upp á yfirborðið aftur. 

Lunga: Sjálfvirkt tæki, sem skammtar öndunarloft til kafara og borið er af kafaranum 

sjálfum. 

Uppstigstími: Sá tími, sem líður frá því er kafari hefur uppstig og þar til yfirborði er 

náð, að meðtöldum samanlögðum tíma afþrýstibiða(r). 
Verkkaupi: Hver sá, sem kaupir vinnu við köfun. 

Viðurkenndur köfunarbúnaður: Köfunarbúnaður, sem hlotið hefur samþykki Sigl- 
ingamálastofnunar ríkisins til notkunar við köfun. 
Viðurkenning eftirlits- og viðgerðarþjónustu: Staðfesting á því, að kafari, fyrirtæki 

eða annar, sem Siglinga- málastofnun ríkisins metur hæfan til þess, megi taka að 

sérsérhæfða eftirlits- og viðgerðarþjónustu fyrir köfunarbúnað. 

Vottorð: Staðfesting Siglingamálastofnunar ríkisins á því, að viðkomandi köfunar- 

búnað megi taka í notkun. 

Öryggiskafari: Kafari í viðeigandi köfunarbúnaði á meðan köfun stendur og reiðubú- 
inn er til tafarlausrar köfunar á það dýpi sem viðkomandi köfun er á. 

Almenn ákvæði. 

Þeir aðilar, einstaklingar og fyrirtæki, er annast skoðun, viðhald, viðgerðir eða 

breytingar á köfunarbúnaði, skulu hafa hlotið viðurkenningu Siglingamálastofnunar 

ríkisins sem staðfesti hver réttindi og skyldur þeirra eru. 

Siglingamálastofnun ríkisins annast framkvæmd laga um kafarastörf, svo og ákvæða 
reglugerðar þessarar í samráði við samgönguráðuneyti. 

Siglingamálastofnun ríkisins skal halda skrá yfir handhafa atvinnuskírteina kafara, og 

köfunarbúnað þeirra. 

Siglingamálastofnun ríkisins skal rannsaka slys sem verða við köfun í samvinnu við 
þar til bæra aðila og halda skrá um þau slys. 

Stofnunin gefur út leiðbeiningar um öryggi og heilbrigði kafara og nánari fyrirmæli 

um framkvæmd laga og reglugerðar um kafarastörf sé þess þörf. 

Reglugerð þessi gildir um köfun í atvinnuskyni í ám eða vötnum, við strendur landsins 

eða frá íslenskum skipum hér við land.
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1.3. Atvinnuskírteini kafara. 

1.3.1. Umsókn um atvinnuskírteini kafara skal senda til Siglingamálastofnunar ríkisins. 
Umsókn skal fylgja: 
a) Ljósrit af persónuskilríkjum. 
b) Heilbrigðisvottorð eða köfunarbók, samkvæmt reglugerð þessari. 
c) Prófskírteini, að loknu mámi í atvinnuköfun. 

d) Staðfesting samkvæmt köfunarbók um verklega þjálfun frá köfunarskóla eða 
verkkaupa. 

e) Tvær ljósmyndir. 
1.3.2. Nemi skal uppfylla öll almenn inntökuskilyrði, samkvæmt námsskrá áður en hann 

hefur nám. 

1.3.3. Eftirfarandi atvinnuskírteini kafara eru veitt: 

A-skírteini, heimilar mettunarköfun á ótakmarkað dýpi. 

B-skírteini, heimilar köfun með allan búnað niður á 50 metra dýpi. 

C-skírteini, heimilar froskköfun („SCUBA“) niður á 30 metra dýpi án afþrýstibiðar. 
D-skírteini, fyrir nema í köfun. 

1.3.4. Siglingamálastofnun ríkisins annast útgáfu skírteina, vottorða, viðurkenninga, eftir- 

lits- og köfunarbóka ásamt leiðbeiningum um köfunarbúnað, er í reglugerð þessari 
greinir. 

1.3.5. Handhafa atvinnuskírteinis kafara eru óheimil önnur réttindi til kafarastarfa en þau 
sem skírteinið veitir. 

1.3.6. Handhafi skírteinis skal jafnan hafa það í sinni vörslu, þegar hann er að störfum, og 

sýna hlutaðeigandi yfirvöldum, þegar þess er krafist. 
1.3.7. Verkkaupi er skyldur til að veita Siglingamálastofnun ríkisins upplýsingar um kafara 

sem vinna kafarastörf fyrir hann, þegar óskað er eftir því. 

1.3.8. Skírteini til atvinnuköfunar samkvæmt eldri reglugerð halda gildi sínu meðan 

heilbrigðiskröfum er fullnægt. Óski handhafi eldra atvinnuskírteinis kafara að fá 
útgefið atvinnuskírteini kafara samkvæmt þessari reglugerð. er prófanefnd kafara 
heimilt að meta hæfni hans til þess. 

2.0 Námsskrá og kennsla í atvinnuköfun. 

2.1. Námsskrá. 

2.1.1. Siglingamálastofnun ríkisins semur námsskrá fyrir þá sem hyggja á nám í atvinnuköf- 
un. Námsskrána skal endurskoða eftir þörfum með hliðsjón af reynslu og tækniþróun 
við atvinnuköfun. 

Leita skal umsagnar um tillögu að námsskrá hjá hagsmuna- aðilum. 
Í námsskrá skal leggja áherslu á eftirfarandi: 

a) Sögu köfunar. 
b) Köfunareðlisfræði. 

c) Líffærafræði. 
d) Notkun köfunarbúnaðar. 
e) Sjómennsku. 
f) Fjarskipti. 

g) Neðansjávarvinnu. 

h) Neðansjávarhættur. 

i) Loftpressur. 
J) Afþrýstings- og meðferðartöflur. 
k) Stjórn afþrýstiklefa. 

I) Sjúkdóma og skyndihjálp. 

m) Lög og reglugerðir um kafarastörf eða sem snerta þau störf. 

Þ þ
m
 

= 
t



Nr. 88 

2.2. 
2.2.1. 
2.2.2. 

3.1.5. 

3.1.6. 

3.1.7. 

206 20. febrúar 1989 

Kennsla í atvinnuköfun. 
Kennsla í atvinnuköfun er háð samþykki Siglingamálastofnunar ríkisins. 

Til að einstaklingur eða fyrirtæki fái viðurkenningu Siglingamálastofnunar ríkisins til 

kennslu í atvinnuköfun þarf að leggja fram kennsluáætlun, skrá yfir kennslubúnað og 

tilnefna tvo kafara með sömu hærri réttindi, en kennt er til, og kenna munu á 

umræddu námskeiði eða skóla. Annar þeirra skal hafa a.m.k. 200 klukkustunda 

botntíma, tveggja ára starfsreynslu sem atvinnukafari og vera ekki yngri en 25 ára. 

Nám í atvinnuköfun erlendis skal uppfylla ákvæði námsskrárinnar. 

Breyting á námstilhögun, kennslubúnaði eða öðru sem námið varðar er háð samþykki 
Siglingamálastofnun ríkisins. 

Almenn ákvæði um próf. 

Öll próf í atvinnuköfun hérlendis og athuganir á hæfni þeirra sem hafa lokið prófi í 

atvinnuköfun erlendis samkvæmt reglugerð þessari, skulu fara fram undir umsjón 

þriggja manna prófnefndar. Siglingamálastofnun ríkisins tilnefnir formann, stjórn 
Kafarafélags Íslands einn meðstjórnanda, en sá þriðji er skipaður án tilnefningar af 

samgönguráðuneyti. 
Til að standast skriflegt eða verklegt próf skal nemandi hljóta a.m.k. 70 stig í 

meðaleinkun (miðað við hæst 100 stig), þó þannig að einkunn í einstakri grein sé eigi 

lægri en 60 stig. 
Í munnlegum prófum skal einungis gefin einkunnin staðið eða fallið. 
Ef nemandi hefur ekki staðist próf, er honum heimilt að endurtaka próf að sex vikum 
liðnum eða síðar. 

Heilbrigði og læknisskoðun. 

Almenn ákvæði. 
Ákvæði, sem hér fara eftir gilda um kafara og nema í köfun. 

Læknisskoðun kafara skal gerð samkvæmt fyrirmælum sem Siglingamálastofnun 
ríkisins setur. 
Læknisskoðun kafara skal gerð af lækni viðurkenndum af Siglingamálastofnun 

ríkisins í samráði við landlækni. 

Niðurstöður læknisskoðunar skal skrá á eyðublöð sem Siglingamálastofnun ríkisins 
gefur út. Öllum spurningum á eyðublaðinu skal svara eins nákvæmlega og kostur er. 

Veiti kafari rangar eða ófullnægjandi upplýsingar getur það varðað sviftingu atvinnu- 

skírteinis kafara eða neitun um veitingu þess. Læknir sendir stofnuninni skriflega 

tilkynningu um að læknisskoðun sé lokið ásamt niðurstöðum hennar. 

Læknirinn staðfestir með undirskrift og stimpli í köfunarbók kafarans hvort heilsufar 

kafarans fullnægi þeim kröfum sem til þess eru gerðar. 

Gangist kafari undir læknisskoðun og standist hana ekki, falla réttindi hans til 

atvinnuköfunar sjálfkrafa niður og innkallast atvinnuskírteini hans þegar í stað til 

Siglingamálastofnunar ríkisins. Standist kafarinn læknisskoðun síðar má afhenda 
honum atvinnuskírteinið aftur að öllu öðru óbreyttu. 

Læknisskoðun heldur gildi sínu gagnvart veitingu og endurnýjun atvinnuskírteina í 60 

daga frá því að læknisskoðun var gerð, nema augljósar ástæður hafi komið í ljós á 

þessu tímabili, sem fella læknisskoðunina úr gildi, að mati Siglingamálastofnunar 

ríkisins. Verði ágreningur um slíkt mat, má vísa því til úrskurðar landlæknis. 

Gildistími læknisskoðunar gagnvart veittum atvinnuskírteinum er 12 mánuðir, ef ekki 

kemur til ástæða sem því breytir. 

Hafi handhafi atvinnuskírteinis kafara verið frá vinnu samkvæmt eftirfarandi skal
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3.1.10. 

3.1.11. 

4.1.5. 

4.1.6. 

4.1.7. 

hann leggja fram skriflegt vottorð frá viðurkenndum lækni um að hann hafi náð heilsu 
til að geta hafið störf að nýju: 

a) Vegna veikinda eða slysa í meira en 20 daga, 
b) Lagður inn á sjúkrastofnun, 
c) Þungun. 
Ekki má líða lengri tími en 3 mánuðir frá því læknisskoðun fór fram þar til byrjandi í 
atvinnuköfun hefur nám. 
Rísi ágreiningur um niðurstöður læknisskoðunar milli læknis og skjólstæðings hans 

skal málinu vísað til landlæknis til úrskurðar. 

Öryggi kafara. 

Köfunarformaður, skipulag köfunar og öryggisráðstafanir. 

Köfunarformaður og öryggiskafari skulu ávallt vera til staðar við köfun. Þó er 
heimilt, þar sem dýpi er minna en 10 metrar og aðstæður leyfa, að sami maður sé 

öryggiskafari og köfunarformaður. 

Köfunarformaður hefur á hendi stjórn á öllu því, sem lýtur að köfuninni og sér um að 

öryggisreglur séu haldnar. Hann starfar ekki að öðru meðan á köfun stendur. 

Köfunarformaður skal hafa reynslu og þekkingu í köfun og vera handhafi gilds 

atvinnuskírteinis kafara. 

Heimilt er þó að ráða köfunarformann við köfun, sem af sérstökum ástæðum hefur 

ekki gilt atvinnuskírteini kafara. Leita skal heimildar Siglingamálastofnunar ríkisins á 
slíkri ráðningu. 

Köfunarformaður er skyldur að færa í köfunarbók/bækur áætlun um sérhverja köfun. 

Í köfunarbók er fært eins og við á: 
a) Köfunarstaður og dagsetning. 

b) Veður, sjólag, straumar og skyggni. 
c) Verkefni. 

d) Hvaða öryggisráðstafanir voru gerðar. 

e) Hvaða afþrýstitöflur voru notaðar. 

f) Loftbirgðir. 

g) Dýpi. 
h) Köfunartími, botntími og uppstigstími. 

i) Við endurtekna köfun skal færa köfnunarefnisleif frá fyrri köfun. 

j) Aðrar athugasemdir. 

Kafari varðveitir köfunarbækur sínar í minnst 10 ár. 

Köfunarformaður skal gera öllum, sem að köfuninni starfa, grein fyrir skyldum sínum 

og hvetja til góðrar samvinnu. Hann kannar hugsanlega áhættu og gerir viðeigandi 

varúðar- ráðstafanir í samráði við kafara og aðstoðarmann. 

Köfunarformaður skal tilkynna til Siglingamálastofnunar ríkisins ef óhöpp verða við 
köfun sem valda líkamstjóni. Hann skal varðveita ummerki, sem gætu verið gagnleg 
við að upplýsa orsök óhappsins. 

Köfunarformaður skal ganga úr skugga um áður en köfun hefst að köfunarbúnaður 

og hjálpartæki séu í lagi. 

Kafarinn fullvissar sig um, að hans eigin köfunarbúnaður sé í lagi áður en köfun hefst. 

Aðstoðarmaður kafara, við köfun með aðfluttu lofti dýpra en 10 metra. 

Aðstoðarmaður kafara við köfun með aðfluttu lofti dýpra en 10 metra getur sá einn 

orðið sem fengið hefur atvinnu- skírteini kafara eða er nemi í köfun.
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Heimilt skal þó að ráða aðstoðarmann við köfun, sem af sérstökum ástæðum hefur 
ekki gilt atvinnuskírteini kafara. Leita skal heimildar Siglingamálastofnunar ríkisins á 
slíkri ráðningu. 

Almenn ákvæði. 

Kafari skal eiga rétt á minnst 8 tíma hvíld á sólarhring. 
Kafara er Óheimilt að kafa undir áhrifum vímuefna lyfja nema fyrir liggi vottorð frá 

viðurkenndum lækni, sem heimilar það. 

Öndunarloft. 
Köfunarformaður skal athuga gæði öndunarlofts kafara og ganga úr skugga um að 
loftmagn og flutningsgeta kerfisins séu nægjanleg. 

Búnaður fyrir aðflutt loft skal vera tvöfaldur, hafa aðal- loftlind og varaloftlind. Auk 
þess skal kafari hafa neyðar- loftsbúnað sem nægir til 5 mínútna dvalar í dýpinu og 
upp- stigs að yfirborði. Varalottlind skal vera tengd og tilbúin til notkunar áður en 
köfun hefst. Lámarks loft- notkun kafara er áætluð minnst 40 lítrar/mín með þeim 

þrýstingi sem svarar til mesta dýpis sem ráðgert er að kafa niður á. 

Heimilt er að tveir kafarar séu tengdir við sama stjórnborð og hafi sameiginlega 
loftlind. 

Fyrirbyggjandi aðgerðir á köfunarstað. 
Merkja skal köfunarstað vegna hugsanlegrar umferðar með alþjóðamerkjafána A 

(alfa) úr stinnu efni. Þar, sem kafað er frá skipi gildir 27. regla Alþjóðasiglingaregln- 
anna, sem fjallar um ljós og dagmerki. 

Áður en köfun hefst skal tryggja, að unnt sé í neyð að ná kafara fyrirvaralaust úr 

vatninu. 
Aðstoðarbátar sem notaðir eru reglulega við köfunarstörf skulu hafa hlífðarbúnað 
um drifskrúfur. 

Ekki má gangsetja drifskrúfur meðan kafað er, nema kafarinn sé því samþykkur og 
þannig um líflínu eða loftslöngu búið, að þær geti ekki flækst í drifskrúfunum. 

Þar, sem kafað er við skip, verður að stöðva aðalvél þess og sé það gert á rúmsjó, skal 

hafa inni öxulbremsu eða hliðstæðan viðbúnað. Verði því ekki komið við að stöðva 

aðalvélina, verður að binda viðkomandi stjórntæki og setja sérstakan vörð við, til þess 

að tryggja að vélin verði ekki tengd af vangá. Færa skal í leiðarbók eða dagbók að svo 
hafi verið gert. 

Þar, sem unnið er með krönum eða öðrum vinnuvélum, skal gera allar nauðsynlegar 

ráðstafanir, til þess að draga úr slysa- hættu kafarans. Stjórn aðgerða ofansjávar skal 
vera í höndum köfunarformanns. 

Véldrifin áhöld, sem notuð eru við köfun, skulu vera búin þannig gangrofa, að sé 
honum sleppt, þá stöðvist þau samstundist. Tryggt skal að aðstoðarmaður kafarans 

geti auðveldlega rofið orkustreymi til allra áhalda, sem kafarinn notar. 

Öryggiskafari skal ávallt vera reiðubúinn til tafarlausrar köfunar á það dýpi sem 
viðkomandi köfunarstarf er unnið á. 

Ef notaður er búnaður fyrir aðflutt loft skal allur búnaður öryggiskafarans vera 
óháður búnaði kafarans. 

Ef kafað er dýpra en á 20 metra dýpi með aðfluttu lofti, skal öryggiskafarinn vera með 
sams konar búnað og kafarinn.
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4.6. Varúðarráðstafanir gegn köfunarveiki. 

DÝPI Í 
METRUM KÖFUNARVERKEFNI 

Minna en 
10m Flutningur í afþrýstiklefa tryggður 

10 til Afþrýstingur enginn Afþrýstingur 
eða minna en 20 mín. meira en 20 mín. 

Flutningur til Afþrýstiklefi á 
afþrýstiklefa staðnum 
tryggður innan 
tveggja klst. 

50 LL NN 

Dýpi meira en 50 metrar 

og Afþrýstiklefi á staðnum. 
köfun við borpalla og 

tengd mannvirki. 

4.6.1.  Afþrýstiklefinn skal rúma þann fjölda kafara sem kafa við verkefnið. 

5.0 Viðurkenning á köfunarbúnaði. 

5.1. Skoðun og viðurkenning. 

5.1.1 Allur köfunarbúnaður, skal hljóta viðurkenningu Siglingamálastofninar ríkisins, áður 

5.1.2. 

5.1.3. 

5.1.4. 

5.1.5. 

en hann er seldur á almennum markaði, framleiddur til sölu eða tekinn í notkun. 

Eitt af skilyrðum fyrir viðurkenningu köfunarbúnaðar er að tryggð sé viðgerða- og 

viðhaldsþjónusta fyrir búnaðinn hér á landi. 

Siglingamálastofnun ríkisins heldur skrá yfir allan köfunarbúnað eða hluta hans, sem 
hún hefur viðurkennt til notkunar hér á landi, og gefur honum viðurkenningarnúmer 

sem skal skrá á auðsýnilegan hátt á búnaðinn. 
Seljandi eða framleiðandi köfunarbúnaðar fær afhent vottorð því til staðfestingar, að 
köfunarbúnaður eða hluti hans hafi hlotið viðurkenningu til notkunar við eða fyrir 
köfun. 
Hver sá, sem sækir um viðurkenningu köfunarbúnaðar eða hluta hans, leggur inn 

skriflega umsókn til Siglingamála- stofnunar ríkisins. Með umsókninni fylgi nafn 
framleiðanda, nafn búnaðar eða hluta búnaðar ásamt númeri þeirrar gerðar, 

notkunarsvið, umsögn og aðrar upplýsingar sem kunna að koma að notum við 
ákvörðum um viðurkenningu búnaðarins. 
Sé köfunarbúnaður framleiddur erlendis skal fylgja umsókn um viðurkenningu afrit 
af viðurkenningu búnaðarins í framleiðslulandi hans ásamt skýrslu um prófanir. 
Ef umsókn er ófullnægjandi að mati Siglingamálastofnunar ríkisins skal stofnunin 
óska frekari upplýsinga og ef ástæða er til fá búnað eða hluta búnaðar til prófunar á 
kostnað umsækjanda. 

Siglingamálastofnun ríkisins getur hvenær sem er endurskoðað viðurkenningu. Sé 

viðurkendum köfunarbúnaði breytt án samþykkis Siglingamálastofnunar ríkisins 

fellur viður- kenningin sjálfkrafa niður.
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Öndunarbúnaður. 
Köfunarlunga verður að geta fært minnst 130 lítra af lofti á mínútu til kafara á hverju 

því dýpi,sem lungað er ætlað til notkunar á, þó svo að flöskuþrýstingur sé aðeins 20 

loftþyngdir. 
Jafn loftræstur köfunarbúnaður verður að geta fært kafaranum minnst 140 lítra af lofti 

á mínútu, með þeim þrýstingi sem svarar til dýpisins. 

Enginn hluti öndunarbúnaðar má vera úr þannig efnum, að þau vegna áhrifa lofts, 

sjávar, eða útöndunar geti myndað efnasambönd, sem gætu skaðað kafarann. 

Lofthylki. 
Lofthylki fyrir öndunarloft skulu fullnægja öryggisákvæðum og íslenskum reglum um 

meðferð og eftirlit með slíkum hylkjum. 

Önnur lofthylki fyrir öndunarloft hlíta sömu reglum og í gr. 5.3.1., þar á meðal 
Jöfnunarhylki, sem skulu hafa einstefnuloka á loftinntakinu. Lokinn tengist beint í 

hylkið. Sömuleiðis og á sama hátt, skal vera loki á öllum úttökum. Ekki má tengja 
saman þjöppur eða lofthylki fyrir öndunarloft nema hvorttveggja sé viðurkennt til 

þeirra nota og í sama tilgangi. 

Séu loftverkfæri tengd við öndunarlofthylki eða loftþjöppu, þá verður loftrýmd 
hylkisins eða þjöppunnar ávallt að nægja til þess að anna hámarksloftþörf kafara og 

verkfæris samtímis. 

Loftþjöppur og öndunarloft. 

Loftþjappa, sem notuð er til hleðslu á öndunarlofti, skal vera búin síum og skiljum, er 

hreinsa brott úr öndunar- loftinu raka, olíu og önnur óhreinindi í föstu, fljótandi- eða 

loftkenndu formi, þannig að hreinleiki loftsins uppfylli skilyrði greinar 5.4.3. Þjappa 
skal einnig vera búin kælibúnaði til að draga úr myndun hættulegra efnasambanda 

vegn hita. Allar rafdrifnar lágþrýsti- loftþjöppur skulu vera búnar afslætti á þjöppu en 

ekki drifmótor. 

Sogrör véldrifinnar loftþjöppu skal vera þannig að engar líkur séu á því, að hún geti 
dregið til sín útblástursloft aflvélarinnar. 
Öndunarloft, sem ætlað er til köfunar má ekki innihalda meira af skaðlegum efnum, 
en svara til eftirtalinna rúmmálshlutfalla, mælt við eina loftþyngd. 

CO, koltvíildi 300 Hím 
CO kolildi 10 Hím 
NO NO, Köfnunarefnisildi 0.5 Hímm 

Olía og rykagnir 2 mg/m3 

Vatn 50 mg/ma3 við 200 bör 

35 mg/ma3 við 300 bör 

Hím = hluti í milljón. 

Tilfærsla lofts. 

Til að hindra þrýstifall í hjálmbúningi og heilgrímu, skal vera einstefnuloki á 

loftinntaki hjálmsins og grímunnar. 

Flutningur öndunarlofts, stýritæki, pípur og slöngur. 

Mótstaða í öndunarbúnaði má aldrei fara yfir eftirfarandi hámark, mælt í sm VS 

(sentim. vatnssúlu).
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sm VS 76 15,2 23 30,5 381 457 53.3 61,0 metrum. 

5.6.2. Innra þvermál í pípum, tengjum, og slöngum, sem flytja öndunarloft til kafara, skal 

vera nægilegt til flytja það loftmagn, sem tilgreint er í grein 5.6.1. Þó aldrei minna en 
10 mm. 

5.6.3. Pípur og pípuvirki til flutnings og dreifingar á öndunar- lofti skulu vera trygg með 
góðum festingum og nauðsynlegum þenslubeygjum. 

5.6.4. Flansar og skrúfuð tengi skulu vera á pípum og slöngum fyrir öndunarloft. Aðrar 
tengingar eru því aðeins leyfðar, að þær séu jafntraustar. 

5.6.5. Slöngur til flutnings á öndunarlofti frá búnaði, sem ekki er borinn af kafaranum, 

skulu vera hæfilega sveigjanlegar og þannig styrktar að ekkert hindri streymi um þær. 

5.6.6. Allur uppsettur búnaður til deilingar á öndunarlofti, ásamt stýri- og mælabúnaði, 
sömuleiðis allar slöngur, sem við hann eru notaðar, skal þrýstireyna í heild. 

5.6.7. Minnsti vinnuþrýstingur á slöngum fyrir öndunarloft er 10 kg/cm“ en má aldrei fara 

yfir 25% af sprengiþoli.Slöngur, tengi, mæla og stýritæki skal þolreyna í 30 mínútur 
með 1,5 sinnum hámarksvinnuþrýstingi. 

5.6.8. Slöngur fyrir öndunarloft undir þrýstingi skulu búnar tvöföldum festingum við tengi 

og skulu þau sérstaklega gerð til slíkra samsetninga. Tengi við hjálm, grímu og loft- 

birgðir skulu þannig búin, að þau verði ekki fyrir togátaki. Allar slöngur og tengi 

skulu þola minnst 200 kg tog. 

5.6.9.  Þjónustulokar til stjórnunar á hjálmi eða heilgrímu, verða að vera af öruggri gerð og 
auðveldir í notkun. Gerð þjónustuloka og lokunarbúnaðar á opnanlegum framglugga 
skal vera þannig, að röng stýring geti ekki valdið óhöppum.
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Nauðsynlegir fylgihlutir köfunarbúnaðar. 
Búnaður, sem borinn er af kafara, verður að vera tryggilega festur og vel fyrirkomið. 
Söðull, ólar og annað þess háttar verða að halda styrk og lögun við hin ýmsu skilyrði 

og vera auðstillanleg. Kafarinn verður að geta losað sig við allan búnað á auðveldan 
hátt. 

Kafari skal búinn björgunarvesti sem er stýrt með sérstökum loftbirgðum. Heimilt er 

að tengja björgunarvestið öndunar- loftbirgðum til flotjöfnunar. 

Kafara sem notar aðflutt loft, er heimilt að kafa án björgunarvestis. 
Búnaður, sem notar aðflutt loft, skal hafa líflínu. Hún skal vera úr traustu efni og 

fúavarin. Minnsta þvermál líflínu má vera 8 mm og slitþol ekki minna en 4000 Nm. 

Símakapall, sem uppfyllir framangreind ákvæði um slitþol má koma í stað líflínu. 

Símtæki skulu vera þannig búin, að samband frá kafaranum rofni aðeins meðan talað 
er til kafarans og tengist síðan sjálfvirkt. 
Öllum köfunarbúnaði verða að fylgja nauðsynlegar leiðbeningar um samsetningu, 
notkun, hreinsun, eftirlit, geymslu og viðhald. Einnig skulu fylgja varahlutir og áhöld 
samkvæmt ábendingu. 

Á hverjum köfunarstað, þar sem kafað er í atvinnuskyni, skulu vera sjúkrakassi og 

afþrýstitöflur. 

Eftirlit og viðhald köfunarbúnaðar. 

Almennt ákvæði. 
Siglingamálastofnun ríkisins heldur skrá yfir allan köfunarbúnað, sem er notaður er í 

atvinnuskyni. 

Skoðun. 

Áður en köfunarbúnaður er tekinn í notkun í atvinnuskyni, ber eiganda skylda til að 
tilkynna það til Siglingamála- stofnunar ríkisins, sem skoðar búnaðinn, skráir hann og 

veitir heimild til notkunar hans, ef hann uppfyllir þær lágmarkskröfur, sem til hans 
eru gerðar. 
Þegar eigendaskipti verða á köfunarbúnaði eða einhver hluti köfunarbúnaðar verður 
fyrir tjóni, er skylt að tilkynna það til Siglingamálastofnunar ríkisins, sem skoðar 

búnaðinn og endurnýjar heimild til notkunar hans. 

Köfunarbúnað skal skoða árlega af eftirlitsmanni Siglingamálastofnunar ríkisins eða 
viðurkenndum skoðunar- og viðgerðaraðila. Í eftirlitsbók búnaðar skal staðfesta með 

undirskrift og stimpli að skoðun sé lokið og hverjar séu niðurstöður skoðunar. 

Hver sá, sem hljóta vill viðurkenningu Siglingamálatofnunar ríkisins til skoðunar og 

viðgerða á köfunarbúnaði skal leggja fram vottorð frá framleiðanda búnaðarins um 

kunnáttu og hæfni umsækjanda til að annast viðkomandi skoðanir og viðgerðir. Hann 
skal ennfremur, sýna fram á að hann hafi til umráða lágmarks búnað og aðstöðu til 
skoðunar og viðgerða. 

Eftirlitsbók skal fylgja hverjum samstæðum köfunarbúnaði. Í hana skal rita allt, sem 

máli skiptir um viðhald, eftirlit og skoðanir. Hver sá, sem færir í bókina, skal staðfesta 

færslu sína með undirskift sinni ásamt dagsetningu. 

Siglingamálastofnun ríkisins er heimilt hvenær sem er að skoða köfunarbúnað enda sé 

þess gætt að tefja ekki atvinnu að óþörfu. 

Siglingamálastofnun ríkisins er heimilt að setja merki sitt á þann köfunarbúnað eða 

hluta hans, sem hún hefur reynt og sérstakt merki á þann köfunarbúnað, sem hún 

hefur dæmt ónýtan.
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6.2.8. Siglingamálastofnun ríkisins má stöðva notkun og innsigla þann köfunarbúnað eða 
hluta köfunarbúnaðar, sem þarfnast viðgerðar, þar til viðgerð er lokið og heimild er 
veitt til notkunar á ný. Slík innsigli má enginn rjúfa nema fulltrúi Siglingamálastofn- 
unar ríkisins. 

6.2.9. Reglur þessar leysa köfunarformann eða kafara á engan hátt undan þeirri skyldu að 

fullvissa sig um, að búnaður hans sé í lagi og hafi fengið fullnægjandi skoðun og 
heimild til notkunar. 

6.2.10. Köfunarformaður og/eða kafari skulu ásamt eiganda þegar í stað tilkynna til 
Siglingamálastofnar ríkisins, um ágalla á köfunarbúnaði, sem kynni að rýra öryggi 
kafarans. Sé að mati Siglingamálastofnunar ríkisins næg ástæða til þess getur 

stofnunin bannað notkun búnaðarins uns fullnægjandi úrbót hefur verið gerð. 

7.0 Gildistaka o. fl. 

7.1. Samgönguráðuneytið getur veitt heimild til að víkja frá reglugerð þessari, þegar 

sérstökum ástæðum er til að dreifa. 

7.2. Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum, nema þyngri hegning liggi 

við samkvæmt öðrum lögum. 
1.3. Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum nr. 12 13. apríl 1976 um kafarastörf, 

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. 449, 9. október 1979 um sama 
efni. 

Samgöngumálaráðuneytið, 20. febrúar 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

27. febrúar 1989 Nr. 89 

AUGLÝSING 
um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á starfssvæðum 

landshlutasamtaka sveitarfélaga. 

Samkvæmt 1. mgr. 104. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 hefur félagsmálaráðuneytið 

staðfest starfssvæði eftirtalinna landshlutasamtaka sveitarfélaga: 

Starfssvæði Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum nær til eftirtalinna sveitarfélaga: 
Grindavíkur, Hafnahrepps, Miðneshrepps, Gerðahrepps, Keflavíkur, Njarðvíkur og Vatns- 
leysustrandarhrepps. 

Starfssvæði Samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi nær yfir allt Vesturlandskjör- 

dæmi þ.e. Borgarfjarðarsýslu, Akraneskaupstað, Mýrasýslu, Snæfellsnes- og Hnappadals- 
sýslu, Ólafsvíkurkaupstað og Dalasýslu. 

Starfssvæði Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu nær til eftirtalinna sveitarfé- 
laga: Hafnarfjarðar, Garðabæjar, Bessastaðahrepps, Kópavogs, Reykjavíkur, Seltjarnar- 

ness, Mosfellsbæjar, Kjalarneshrepps og Kjósarhrepps. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. febrúar 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Þórhildur Líndal.
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REGLUR 

um garðsláttuvélar og einöxla garðyrkjuvélar. 

1. gr. 

Gildissvið. 
Reglur þessar gilda um vélknúnar garðsláttuvélar og einöxla garðyrkjuvélar sem ætlaðar 

eru til notkunar á vinnustöðum sem lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi 

á vinnustöðum gilda um. Reglurnar gilda jafnframt um vélknúnar garðsláttuvélar og 

einöxla garðyrkjuvélar sem seldar eru eða leigðar jöfnum höndum til notkunar við 
atvinnurekstur og einkanota almennings séu þær ekki háðar öðrum lögum eða reglum. 
Reglurnar gilda ekki um almennar landbúnaðarvélar, sem dregnar eru af landbúnaðar- 

dráttarvélum. Þær gilda heldur ekki um vélar sem þarf að halda á lofti við notkun. Um 
slíkar vélar, sem reglurnar fjalla ekki um, gilda almennar reglur um öryggisbúnað véla 

eða sérreglur um einstakar gerðir eða vélaflokka. 

2. gr. 

Skilgreiningar. 
Sláttuþyrla er garðsláttuvél með einum eða fleiri láréttum hnífum sem snúast með 
lóðréttum öxli. 

Valssláttuvél er garðsláttuvél með einum eða fleiri hnífavölsum sem snúast upp við fast 

skurðarstál. 
Sláttutætari er garðsláttuvél með hnífana hengda á láréttan öxul eða kefli. 
Svifsláttuþyrla er sláttuþyrla sem helst svífandi á lofti af blásara tengdum aflvél. 

Einöxla garðyrkjuvél er drifbúin garðyrkjuvél á einum hjólaðxli. Við vélina er hægt að 

tengja ýmsan búnað eða tæki sem ætluð eru til nota við garðyrkjustörf. 

3. gr. 

Almenn ákvæði. 

Nauðsynlegar öryggis- og notkunarleiðbeiningar á íslensku skulu fylgja með vélknúnum 
garðsláttu- og garðyrkjuvélum þegar þær eru seldar eða afhentar. Í leiðbeiningunum skal 

m.a. koma fram að börn innan 14 ára aldurs megi ekki ráða til þeirra starfa sem fela í sér 

stjórnun á hættulegum vélknúnum garðsláttu- eða garðyrkjuvélum (sbr. gr. 3.3.). 
Atvinnurekandi skal sjá um að starfsmenn, sem eiga að stjórna vélknúnum garðsláttu- 

eða garðyrkjuvélum, fái nauðsynlega kennslu og þjálfun í meðferð þeirra og séu 
upplýstir um þær hættur sem geta fylgt notkun þeirra. 

Börn innan 14 ára aldurs má ekki ráða til þeirra starfa sem fela í sér stjórnun á 

hættulegum vélknúnum garðsláttu- eða garðyrkjuvélum. 

Vélar þær sem reglur þessar gilda um skulu þannig úr garði gerðar að þær valdi eins litlum 

hávaða og kostur er. 
Sá sem framleiðir eða selur vél, sem hér um ræðir, skal geta látið í té upplýsingar um 
hávaða þann sem hún gefur frá sér. 
Ef hávaði frá vélinni er yfir 85 dB (A) skal vera á henni greinileg viðvörunarmerking um 

að nauðsyn beri til að nota heyrnarhlífar. 
Útblástursgasi frá vél, sem knúin er af brennsluhreyfli, skal beint frá stjórnanda hennar 

og þess gætt að það valdi eins lítilli mengun og framast er kostur. 

Útblásturspípu og hljóðdeyfi skal eins og framast er kostur komið þannig fyrir eða búa 
þannig hlífum að komið sé í veg fyrir að stjórnandi snerti heita fleti við eðlilega notkun 

vélarinnar.
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3.6. Handfang á ræsisnúru, sem dregst sjálfkrafa til baka, skal eins og framast er kostur vera 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

þannig úr garði gert að það valdi ekki fingurmeiðslum þótt bakslag verði í vélinni. 

Skarpar brúnir og horn skulu ekki vera nálægt þeim ferli sem ræsisnúran er dregin eftir. 

Vélin skal búin tryggum hlífum yfir þá vélahluta sem með hreyfingu sinni gætu valdið 
skaða við snertingu. Hlífar skulu tryggilega festar en auðvelt að losa þær þegar þess er 

þörf. 

Ef fjarlægja þarf öryggishlífar eða öryggisbúnað vegna viðgerðar eða hreinsunar skal sá 
sem verkið vinnur umsvifalaust setja öryggisbúnaðinn á sinn stað aftur að verki loknu. 

Vökvaþrýstilagnir skulu vera af viðurkenndri gerð og þær skulu vera þannig staðsettar og 

varðar að komið sé í veg fyrir eins og unnt er að vökvi geti sprautast á stjórnanda við 
stjórnun vélarinnar ef þær fara í sundur. 

Vélar, sem hafa drif á hjólum, skulu þannig búnar að aðeins sé unnt að ræsa þær þegar 

tengsli aflvélar til drifhjóla, hnífa eða aflúttaks er rofið. 

3.10. Handföng og stjórntæki skulu þannig hönnuð og staðsett að auðvelt sé að beita þeim svo 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.1. 

4.8. 

þau valdi ekki ónauðsynlegu álagi á stjórnandann. 

4. gr. 

Garðsláttuvélar. 
Á garðsláttuvélum skal vera greinileg áletrun eða viðvörunar- merki með texta á íslensku 
um að snerta ekki hnífa vélarinnar þegar þeir eru á hreyfingu. Ennfremur skulu 

nauðsynlegar Öryggis- og notkunarleiðbeiningar á íslensku fylgja vélunum þegar þær eru 
seldar eða afhentar (sbr. 3.gr). 
Tryggilega skal gengið frá festingum hnífa og ljáa í garðsláttuvélum. Hnífar eða ljáir úr 
bitstáli skulu vera þannig gerðir og úr þannig efni að þeir hrökkvi ekki í sundur þótt þeir 

lendi á hörðum hlutum. 
Garðsláttuvélar skulu búnar hlífum yfir hnífana til varnar því að steinar eða aðrir harðir 

hlutir kastist ekki út frá vélinni á stjórnanda hennar eða aðra nærstadda. Við eðlilega 
notkun skulu hlífarnar varna því að hendur eða fætur komist í snertingu við hnífa 

vélarinnar þegar þeir snúast. 
Sé garðsláttuvél þannig gerð að hún kasti grasinu út undan sér um sérstakt op 
(„útkastsop“) skal það þannig hannað og staðsett að sem minnst hætta sé á að steinar eða 

aðrir harðir aðskotahlutir geti kastast í stjórnanda vélarinnar eða aðra nærstadda. 
Hlífabúnaður yfir hnífum sláttuþyrlu telst fullnægjandi: . 
a) Þegar lárétt fjarlægð milli fram- eða afturbrúnar hlífar og hnífa er meiri en 100 mm. 

Fjarlægðina má í sumum tilfellum mæla að brún áfastra hluta (t.d. útbeygðra 
járnteina) sem festir eru á fram- eða afturhlið hlífarinnar. Þegar fjarlægð milli 
hlífarinnar og hnífsenda er minni en 100 mm (t.d. á hliðum sláttuþyrlunnar), þá skulu 

hlífar ná niður í u.þ.b. 15 mm hæð yfir grasflötina í öllum hæðarstillingum. 

b) Eða þegar hnífarnir eru gangsettir með haldrofa og stöðvast innan 7 sekúndna frá því 

að honum hefur verið sleppt. Slíkur haldrofi getur við gangsetningu eða stöðvun 

virkað á rafdrifinn hemlabúnað eða hemlatengsli. 

Sláttuþyrla, sem getur farið í gang eftir að hafa verið stöðvuð með því að hnífum hennar 

er snúið, skal vera með greinilegri viðvörunarmerkingu sem gefur það til kynna. 
Rafkerfi sláttuþyrlu, sem knúin er með brennsluhreyfli, skal vera auðvelt að aftengja. 
Handföng garðsláttuvéla skulu vera tryggilega fest en þó auðveld og þægileg í notkun. 

Þau skulu vera þannig úr garði gerð að þau hindri ekki að stjórnendur vélanna geti gengið 

með eðlilegri skreflengd.
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5.1. 

$.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

6.1. 

6.2. 

1.1. 

9. gr. 

Einöxla garðyrkjuvélar. 

Handföng á einöxla garðyrkjuvélum með hjóladrifi skulu þannig hönnuð og búin að þau 

geti ekki skaðað stjórnendur þeirra þótt vélarnar kastist til. Handföng skal unnt að stilla 
og skorða eða læsa í mismunandi hæðarstillingar. Þau skulu vera það löng að ekki sé 

hætta á að stjórnandi vélarinnar stígi of nálægt henni eða hreyfanlegum búnaði hennar 

þegar gengið er með eðlilegri skreflengd. 
Garðyrkjuvélar með aflflutning til hjóla og sem eru þannig búnar að unnt sé að stjórna 

þeim úr ekilsæti skulu vera með góðum hemlum sem auðvelt er að beita. Þessar vélar 

skulu einnig búnar stöðuhemli. Sé hægt að læsa aksturshemlum í hemlunarstöðu 
jafngildir það stöðuhemli. 
Stjórntæki garðyrkjuvélar skulu þannig staðsett og úr garði gerð að ekki sé hætta á að 

þeim verði beitt af vangá. Þau skulu vera auðveld í notkun og eins hættulaus og framast 
er kostur. 

Garðyrkjuvél skal vera hægt að stöðva á auðveldan hátt og skal stöðvunarrofinn falla í 
skorður þegar honum hefur verið beitt. Hann skal vera merktur með áletrun sem gefur 
stöðvun til kynna. 

Aflúttak garðyrkjuvélar skal búið hlíf ásamt hólkhlíf sem umlykur hjöruliði og driföxul 

við allar mögulegar hreyfingar. 
Sérstök hlíf skal vera um aflúttakið þegar það er ekki í notkun. 

6. gr. 

Tæki við einöxla garðyrkjuvélar. 
Garðtætarar skulu búnir, eins og kostur er með tilliti til vinnsludýptar, hlífum sem hindra 
að farið verði í Ógáti með hendur eða fætur í hnífa tætarans. Hlífarnar skulu einnig veita 

vörn gegn steinkasti eða öðrum hörðum hlutum úr jarðveginum. 
Garðyrkjuvél tengd tætara á að vera þannig gerð að tætarinn geti ekki snúist þegar ekið 

er afturábak. Þessi krafa gildir þó ekki um garðyrkjuvélar búnar stjórnhandfangi með 
haldrofa og hnífa tætarans festa á hjólaðxulinn. 

1. gr. 

Gildistaka. 
Reglur þessar, sem settar eru af stjórn Vinnueftirlits ríkisins samkv. heimild í 34.gr., 38. 
gr. og 47. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum 
staðfestast hér með til að öðlast gildi þann 1. maí 1989. Jafnframt staðfestir ráðuneytið 

ákvæði 1. gr. reglnanna samkvæmt 3. mgr. 3 gr. laga nr. 46/1980. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. febrúar 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Óskar Hallgrímsson.
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B.2 

C.2 

GJALDSKRÁ 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 
Orkuveitusvæði. 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

2. gr. 
Raforkugjöld. 

Almennir taxtar. 
Verð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem eigi er sérstaklega talin hér á eftir: 

Fastgjald.........0 0. 2 100,00 kr/ár 
Orkugjald ...........0 000 5,18 kr/kWh 
Verð á rafmagni til notkunar við mannvirkjagerð, svo og við breytingar á eldri 
mannvirkjum: 

Fastgjald...........2.0 00 4 200,00 kr/ár 
Orkugjald .........00 0000 6,73 kr/kWh 

Afltaxtar. 

Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar: 

Fastgjald...........20 00 36 000,00 kr/ár 
Aflgjald ......... 002 6 530,00 kr/kW/ár 
Orkugjald ...........0 000 1,74 kr/kWh 

Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé 
lágmarksafl 30 kW. 
Heimilt er að sammæla raforku til órofinnar iðnaðarhitunar með vélanotkuninni. 

Einnig er notendum, sem greiða fyrir 100 kW afl eða meira, heimilt að kaupa alla raforku 

sína samkvæmt þessum taxta. 

Verð á rafmagni og viðhaldi úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 
Aflgjald ........0 002 13 100,00 kr/kW/ár 
Viðhaldsgjald............ 02. 14 500,00 kr/kW/ár 
Gjaldsamtals ...........0. 0 27 600,00 kr/kW/ár 
Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu. 
Lýsing þessi stýrist af stjórnbúnaði rafmagnsveitunnar. 

Hitunartaxti. 

Verð á rafmagni til órofinnar hitunar: 
Fastgjald. ..........0 0 7 190,00 kr/ár 

Orkugjald ............0 000 3,91 kr/kWh 

Verð á rafmagni til rofinnar daghitunar með rofi tvisvar á sólarhring allt að tveim 

klukkustundum í hvort skipti: 
Fastgjald............. 0 4 780,00 kr/ár 
Orkugjald með rofi í 6 mánuði, október-mars. ......... 1,76 kr/kWh 

B 17
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Orkugjald með rofi í 4 mánuði, nóvember-febrúar ....... 1,91 kr/kWh 
Orkugjald með rofi í 2 mánuði, desember-janúar ....... 2,92 kr/kWh 

Verð á rafmagni til rofinnar næturhitunar: 
Fastgjald............. 20 4 780,00 kr/ár 
Orkugjald ........ I 1,09 kr/kWh 
Straumur til hitunar samkvæmt þessum lið er rofinn allt að tólf klukkustundum á 

tímabilinu kl. 09:00 til 21:00. 

Sumartaxti. 

Fyrir meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun á tímabilinu 1. apríl til31. október, samkvæmt 

sérsamningi. 

Lágmarksaflgjald á mánuði miðast við 75 kW. 
Aflgjald „2... 401,00 kr/kW/mán 

Orkugjald ........00 0. 1,36 kr/kWh 

Ekki er heimilt að selja raforku á þessum taxta frá 1. nóvember til 31. mars. 

3. gr. 
Mælaleiga. 

Rafmagnsveitan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við sölu 

rafmagns. Mælaleiga fyrir þessi tæki er innifalin í gjöldum samkvæmt 2. gr. 

Fyrir mælitæki til annarra nota, en að framan greinir, skal ársleiga vera sem hér segir: 

Orkumælir,einfasa ................ 0. kr.  632,00 

Orkumælir, þrífasa ............... 0... kr. 2 490,00 

Orkumælir, þrífasa meðstraumspennum ........... 00... kr. 4 220,00 
Aflmælir. 2... 0... kr. 4 220,00 
Aflmælir með straumspennum .........2 02. kr. 6 320,00 
Tvígjaldsorkumælir.............. 00. kr. 4 060,00 
Tvígjaldsorkumælir með straumspennum ........2..0 0. kr. 6 190,00 
Móttökuliði, €inpÓla ..........202 000. kr. 2 810,00 

Móttökuliði, þrípóla ...........002. 0000 kr. 4 220,00 

Ársleiga fyrir önnur tæki, en að framan greinir, skal vera sem næst 15% af innkaupsverði 
tækisins, eftir nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar. Leiga skal greidd samtímis raforkugjaldi. 

4.1 

4.2 

d. gr. 

Heimtaugagjöld. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar.
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4.3 Aðalheimtaugar. 
Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur Heimtaugargjöld 

63 A 1-fasa 34 500 kr. 

63 A 3-fasa 38 200 kr. 

100 A 3-fasa 60 900 kr. 

200 A 3-fasa 121 000 kr. 

315 A 3-fasa 190 000 kr. 

400 A 3-fasa 245 000 kr. 

630 A 3-fasa 382 000 kr. 

TO A 3-fasa 432 000 kr. 

1200 A 3-fasa 728 000 kr. 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 
4.4  Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 
Lengdargjald 

Jarð- Loftlina 
strengur kr/stólpi 

Málstraumur Stofngjald kr/m 

63 A 1-fasa kr. 6 850,00 1 020,00 13 000,00 

63 A 3-fasa kr. 9 640,00 1 020,00 15 000,00 

100 A 3-fasa kr.10 200,00 1 340,00 17 300,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp, eða rofa 

í spennistöð, að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 

91 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í 

jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 

4.5 Sé fyrirsjáanlegt, vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 

heimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal greiða þann 

kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar. 

4.6 Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 

aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar. 

4.7 Sénauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar húsveitu, og hún að mestu leyti 

notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eigandi veitunnar skylt að leggja til lóð undir stöðina, 

rafmagnsveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum hennar um 

stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 

4.8 Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo og þegar 

heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að 

frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi 

gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

„ Ó.gr. 

Ymis ákvæði. 

5.1 Heimilt er með samþykki borgarráðs að selja háspennt rafmagn samkvæmt sérstökum 

samningi. 
5.2 Heimilter að selja raforku til meiriháttar véla- og iðnaðarnota á sérstökum sumartaxta. 

Gera þarf sérstakan samning þar um í hverju tilviki. Sumartaxti gildir aðeins á tímabilinu 

1. apríl til 31. október. Utan tímabilsins er framangreind notkun ekki leyfð um 

viðkomandi kW/kWh-mæli né aðra mæla rafmagnsveitunnar á öðrum gjaldskrárliðum. 

Aflgjald sé samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afls. Álestur fari fram að 

jafnaði 1. hvers mánaðar.
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5.3 Heimilter að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá notendum, ef úttekið launafl nemur 

75% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna meðalgildi afls. 
5.4 Óski notandi þess, að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma rafmagns- 

veitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 705,00 
5.5 Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar, svo sem landtengingu 

skipa, skalgreiðagjald ...............0 000 kr. 1 400,00 
5.6 Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiðagjald .............. kr. 1 400,00 
fyrir, að settur sé straumur á að nýju. 

5.7 Sala rafmagns til hitunar samkvæmt C-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og 

veitukerfi þoli álagið að dómi rafmagnsveitunnar. 

5.8  Söluskattur 25% er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema á C- 

liðum, húshitun, dælingu hitaveitna og viðhaldsgjaldi götulýsingar. 

5.9 Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar, enda miðist 

gjaldskráin ætíð við það, að tekjur rafmagnsveitunnar standi undir rekstrargjöldum 

hennar svo og aukningu veitukerfis. Við ákvörðun gjaldskrár skal ætíð liggja fyrir áætlun 
um rekstur og fjárfestingu á næsta 5 ára tímabili. 

5.10 Rafmagnsveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir tegund 

notkunar. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, samkvæmt reglugerð Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 451 20. 

desember 1977, með síðari breytingum, til að öðlast gildi 10. mars 1989 og birtist til 

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

nr. 319, 28. júní 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 6. mars 1989. 

Arni Þ. Arnason. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 92 , 6. mars 1989 

AUGLYSING 

um breytingar á gjaldskrám hitaveitna. 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967, sbr. og lög nr. 6, 27. febrúar 1989, um 

breytingu á lögum nr. 56, 16. maí 1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 

viðskiptahætti, hefur Verðlagsstofnun heimilað og ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar 
á gjaldskrám hitaveitna er taki þegar gildi: 

Gjaldskrá Hitaveitu Hafnar, nr. 340, 5. júlí 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ............. 0000. 8.0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar, nr. 536, 4. desember 1987, með síðari breytingum. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ............... 0000. 8.0% 

Iðnaðarráðuneytið, 6. mars 1989. 

Arni Þ. Arnason. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
fyrir íslenskar hafnir. 

I. KAFLI 
Gildissvið. 

1. gr. 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir allar hafnir sem hafnalög ná til. 

II. KAFLI 
Um hafnagjöld. 

2. gr. 

Við ákvörðun hafnargjalda samkvæmt stærð skipa skal miða við mestu brúttóstærð skipa. 

Fyrir íslensk skip skal fara eftir skrá yfir íslensk skip, útgefinni af Siglingamálastofnun 

ríkisins, en fyrir erlend skip skal miða við viðurkennda skipaskrá, t.d. Lloyds Register of 

Shipping eða Norsk Veritas. 

3. gr. 

Af öllum skipum skal greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk 
hafnarinnar og njóta þjónustu hennar. 

Lestagjöld. 

4. gr. 

Af öllum skipum skal greiða lestagjald, kr. 4,60 á mælieiningu, skv. 2. gr. Af innlendum 
fiskiskipum þó ekki oftar en tvisvar á mánuði. Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, 
varðskip og skip, sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna, svo og skip sem leita hafnar 
vegna sjóskaða eða til að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra 

þjónustu. 

Bryggjugjöld. 

5. gr. 

Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða kr. 2,30 á 

mælieiningu, skv. 2. gr. fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring sem skipið liggur 

bundið. 
Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum í mánuði. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum, sem mánaðar- 

gjald kr. 31,10 á mælieiningu, en þó aldrei lægra en kr. 1460,00 á mánuði. 

Skip þau er getur í síðustu mgr. 4. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á 

skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnarinnar, þó með þeim undantekning- 

um, er síðar getur. 

7. gr. 

Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, innlendar 
eða erlendar, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar 

eru fluttar í land. 

Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna 

skemmda á skipi.
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8. gr. 

Af vörum sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna innanlands greiðist hálft 

vörugjald. 
Af vörum sem fara eiga til útlanda en umskipað er í innlendri höfn skal greiða fullt 

vörugjald í fyrstu lestunarhöfn. 

9. gr. 

Um vörugjald af flutningi ferjuskipa skal semja við ferjueiganda sem innheimtir gjaldið 

ásamt flutningsgjaldi og stendur skil á því til hafnarinnar. 

10. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a) Umbúðir sem endursendar eru. 

b) Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar. 

c) Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna. 

11. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu 

sérstaklega. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða afgreiðslumanni 

skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem 

fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær 

sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið 

vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri 

tegund sem hæst gjald skal greiða af. 

12. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins 

og þar segir: 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 77,00 pr. tonn: 
Bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt,vikur, sement. 

2. fl.: Gjald kr. 161,00 pr. tonn: 
Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 

smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðar- afurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 

pökkuð og niðursoðin matmæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 440,00 pr. tonn: 
a) Vélar og tæki hverskonar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og 

skrifstofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, 

hreyflar, mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b) Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, 

glysvarningur allskonar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c) Vörur sem ekki verða flokkaðar annars staðar eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald greiðist ekki 

af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi.
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4. fl.: Gjald 0.85%: 
Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, 
þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. 
Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans. 

Gjald af frystum afla frystitogara og eldisfiski reiknast af helmingi fob-verðs. 
Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gámafiski reiknast 
af áætluðu heildar- verðmæti hvoru tveggja miðað við 1. fl. fisk. Kaupanda aflans 

ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t.d. afrit af 

aflaskýrslu til Fiski- félags Íslands. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er 

landað. Kaupandi aflans innheimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til 

hafnarsjóðs þótt hann vanræki innheimtu þess. 

Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 41,00. 

13. gr. 

Hafnarstjórn ákveður gjöld samkvæmt 11. gr. hafnalaga 1. tl. c, doge og3.,4. ogs. tl. 

III. KAFLI 
Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

14. gr. 

Hafnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin á skrifstofu 

hafnarinnar. 
Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er heimilt að reikna hæstu lögleyfðu 

dráttarvexti á skuldina. 

15. gr. 

Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til 

hafnarinnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og 

skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess, og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir 

skírteinunum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og 

kostnað greiðanda skipagjaldsins. 
Að svo miklu leyti sem í reglugerð þessari eru ekki ákveðnir fastir gjalddagar á gjöldum 

skal greiða þau áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá 

afgreiðslu fyrir skip sitt hjá bæjarfógeta eða tollstjóra, nema hann sanni með vottorði frá 

hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar. 

16. gr. 

Vörugjald greiðir móttakandi af vörum sem koma til hafnarinnar og sendandi af vörum 

sem fluttar eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur sem fluttar eru með sama skipi skal 
afgreiðslumaður skipsins standa hafnarsjóði skil á greiðslum. Ef skip hefur ekki farm sinn 

skráðan ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir. 

Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar 

flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjalddaga 

þegar vörurnar eru komnar á skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda 

vörurnar fyrr en gjaldið er greitt. Hafnarsjóður hefur haldsrétt í skráningar- og þjóðernisskír- 

teinum skips til tryggingar gjaldinu. Aflagjald og vörugjald af útflutningi skal auk þess tryggt 

með veði í útflutningsbirgðum þess aðila er skuldar gjöldin.
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17. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki og hafa þau forgangsrétt sem 

önnur opinber gjöld sbr. 83. gr. b., 3. tölulið skiptalaganna. Auk þess eru skipagjöldin tryggð 
með lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum sbr. ákvæði 12. gr. 

hafnalaga. 

IV. KAFLI 
Frávik og gildistaka. 

18. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 12. gr. um vörugjaldskrá 4. fl. skal aflagjald fyrir Bolungarvíkurhöfn 

vera 1.275%. 

19. gr. 

Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi getur ráðherra heimilað einstökum hafnarstjórum 

frávik frá gjaldskrá þessari. 
Ef hafnarstjórn óskar frávika frá gjaldskrá þessari skal hún senda hafnaráði rökstudda 

beiðni þar að lútandi. Hafnaráð leggur síðan tillögur sínar fyrir ráðherra sem ákveður hvort 

frávik skuli leyfð. 

20. gr. 

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 69, 28. maí 1984, staðfestist hér 
með til að öðlast gildi frá og með 10. mars 1989, og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir íslenskar hafnir nr. 43, 25. janúar 1988. 

Samgönguráðuneytið, 7. mars 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Halldór S. Kristjánsson. 

Nr. 94 6. mars 1989 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrám rafveitna. 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967, sbr. og lög nr. 6, 27. febrúar 1989, um 
breytingu á lögum nr. 56, 16. maí 1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 
viðskiptahætti, hefur Verðlagsstofnun heimilað og ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingu 

á gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar, frá og með 10. mars 1989 og Rafveitu Akraness, frá og 

með 15. mars 1989: 

Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar, nr. 326, 29. júní 1988. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ........... 0000. 8.0% 

Gjaldskrá Rafveitu Akraness, nr. 354, 11. júlí 1988. 
Allir liðir gjaldskrárinnarhækkium ...........000 000 8.0% 

Iðnaðarráðuneytið, 6. mars 1989. 

F. h. r. 

Árni Þ. Árnason.   

Guðrún Skúladóttir.
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SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Íslensku óperuna. 

1. gr. 

Íslenska óperan er stofnuð að frumkvæði Styrktarfélags Íslensku óperunnar er starfar 

samkvæmt sérstakri staðfestri skipulagsskrá. 

2. gr. 

Íslenska óperan er sjálfseignarstofnun með heimili og varnarþing í Reykjavík. 

3. gr. 

Markmið Íslensku óperunnar er að koma á fót föstum sýningum á óperum og óperettum í 

Reykjavík og með því að byggja upp atvinnugrundvöll fyrir íslenska söngvara svo þeir megi 

nota menntun sína og hæfileika sér til lífsviðurværis. 

4. gr. 

Markmiði sínu hyggst Íslenska óperan ná m.a. með því að vinna að því að koma upp húsi 

fyrir starfsemi sína og með því að fastráða söngvara eftir því sem efni leyfa. 

S. gr. 

Fjárhagsgrundvöllur Íslensku óperunnar er byggður á eftirfarandi: 

a) aðgöngumiðasölu að óperu- og óperettusýningum, 
b) framlagi Styrktarsjóðs Íslensku óperunnar, 
c) gjöfum og styrkjum sem Íslensku óperunni áskotnast. 

6. gr. 

Stjórn Íslensku óperunnar skal kjörin á aðalfundi Styrktarfélags Íslensku óperunnar, sbr. 

7. gr. skipulagsskrár Styrktarfélagsins, enda hefur aðalfundur Styrktarfélagsins æðsta vald í 

málefnum óperunnar. 
Stjórnin skal skipuð 5 mönnum og 3 til vara. 

Formaður skal kjörinn sérstaklega til eins árs í senn. 

Meðstjórnendur skulu kjörnir til tveggja ára í senn, tveir ár hvert. 

Í varastjórn skulu kjörnir 3 menn til eins árs. 
Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum, kýs sér varaformann, gjaldkera og ritara. 

Stjórnin ræður málefnum Íslensku óperunnar milli aðalfunda Styrktarfélagsins. Hún 

tekur allar ákvarðanir um starfsemi Íslensku óperunnar og ber ábyrgð á fjárreiðum hennar. 

Hún skuldbindur Íslensku óperuna gagnvart öðrum aðilum og er undirskrift formanns og 

gjaldkera nægileg til þess. 

Til meiriháttar ákvarðanatöku, svo sem til kaupa eða sölu fasteigna, skal þó ávallt boðað 

til félagsfundar í Styrktarfélagi Íslensku óperunnar og er stjórn Styrktarfélagsins skylt að boða 

til slíks fundar að kröfu stjórnar Óperunnar. Skal boðað til fundarins á sama hátt og til 

aðalfundar og ræður afl atkvæða úrslitum á slíkum fundi. 

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra til þess að sjá um daglegan rekstur Íslensku óperunn- 

ar. 
Stjórnarformaður kemur fram sem óperustjóri út á við, nema stjórnin sjái ástæðu til þess 

að ráða sérstakan óperustjóra með skilgreint valdsvið samkvæmt erindisbréfinu. 

B17*
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7. gr. 
Formaður boðar til stjórnarfunda. Honum er skylt að halda stjórnarfund er a.m.k. tveir 

stjórnarmenn krefjast þess. Stjórnarfundur er ályktunarfær er formaður og tveir stjórnarmenn 
eða varastjórnarmenn sækja fundinn, hið fæsta. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfund- 
um. Gerðir stjórnarinnar skulu bókfærðar. 

8. gr. 
Reikningsár Íslensku óperunnar er frá 1. júlí ár hvert til 30. júní næsta árs og skulu 

endurskoðendur hafa lokið endurskoðun reikninga fyrir lok septembermánaðar ár hvert, en 
endurskoðaðir reikningar skulu lagðir fyrir aðalfund Styrktarfélags Íslensku óperunnar, sbr. 
7. gr. skipulagsskrár Styrktarfélagsins. Endurskoðun annast endurskoðendur Styrktarfélags 
Íslensku óperunnar. 

9. gr. 
Leggist starfsemi Íslensku óperunnar af einhverjum ástæðum niður, enda hætti Styrktar- 

félag Íslensku óperunnar að starfa skulu eignir hennar varðveittar á vegum Reykjavíkurborg- 
ar uns komið hefur verið á fót að nýju sambærilegri eða svipaðri starfsemi, en þá má verja 
eignunum til styrktar henni. 

Í0. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á þessari skipulagsskrá. 

11. gr. 
, Skipulagsskrá þessi kemur í stað þeirrar sem samþykkt var á stofnfundi Styrktarfélags 
Íslensku óperunnar hinn 3. október 1980 og breytt var á aðalfundum Styrktarfélagsins 1985 og 
1987. 

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa 
samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 20. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Jón Thors. 

Nr. 96 , 20. febrúar 1989 
SKIPULAGSSKRA 

fyrir Styrktarfélag og Styrktarsjóð Íslensku óperunnar 

(félag áhugafóks um óperu- og óperettuflutning). 

1. gr. . 
Félagið heitir Styrktarfélag Íslensku óperunnar og sjóðurinn Styrktarsjóður Íslensku 

óperunnar. Hvort tveggja með heimili og varnarþing í Reykjavík. 

2. gr. 
Þeir einstaklingar, stofnanir og félög, sem veita Íslensku óperunni árlegan stuðning með 

fjárframlögum, mynda félagsskap til eflingar starfsemi Íslensku óperunnar, er heitir Styrktar- 
félag Íslensku óperunnar. . 

Félagið er opið öllu áhugafólki um óperu- og óperettuflutning, sbr. þó 5. gr. 1. mgr.
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3. gr. 

Af fjárframlögum styrktarfélaga skal mynda sérstakan sjóð er nefnist Styrktarsjóður 

Íslensku óperunnar. Sjóðurinn er eign Íslensku óperunnar. Stjórn Íslensku óperunnar skal 

hafa stjórn sjóðsins með hendi og ráðstafa sjóðnum eftir þörfum Íslensku óperunnar hverju 

sinni og í þágu hennar. Sjóðinn skal ávaxta í viðurkenndum lánastofnunum, verðtryggðum 

ríkisskuldabréfum eða fasteignum. 

4. gr. 

Reikningar sjóðsins skulu fylgja reikningum Íslensku óperunnar og vera háðir sömu 

ákvæðum og þeir um reikningshald og endurskoðun. 

S. gr. 

Umsókn um þátttöku í Styrktarfélagi Íslensku óperunnar skal senda stjórn Styrktarélags- 

ins mánuði fyrir aðalfund þess. 
Félag eða stofnun sem styrkir Íslensku óperuna með árlegum fjárframlögum (sbr. 2. gr.) 

telst einn félagi í Styrktarfélaginu og hefur rétt til eins fulltrúa á fundum þess. Ef fulltrúi frá 

félagi eða stofnun er einnig persónulegur styrktarfélagi hefur hann þó ekki nema eitt atkvæði 

á fundum félagsins. 

6. gr. 

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda fyrir lok 

nóvembermánaðar ár hvert. Til hans skal boðað með auglýsingu í blöðum eða á annan 

tryggilegan hátt, með viku fyrirvara hið skemmsta, og er hann þá lögmætur. 

Afl atkvæða ræður úrslitum mála, nema annars sé getið í lögum félagsins. 

7. gr. 

Á aðalfundi skulu þessi mál tekin fyrir: 

a) stjórn Íslensku óperunnar gerir grein fyrir störfum Óperunnar á liðnu starfsári, 

b) stjórn Styrktarfélagsins gerir grein fyrir störfum félagsins á liðnu starfsári, 

c) lagðir fram endurskoðaðir reikningar Íslensku óperunnar og félagsins fyrir liðið ár, en 

reikningsár Íslensku óperunnar og félagsins er frá 1. júlí ár hvert til 30. júní næsta árs, 

d) kosning stjórnar Íslensku óperunnar og varastjórnar, 

e) kosning stjórnar Styrktarfélagsins og varastjórnar, 

f) kosning tveggja endurskoðenda og skal annar þeirra vera löggiltur endurskoðandi og 

einn til vara, 

g) ákveðin upphæð árgjalds til Styrktarfélagsins, svo og hver hluti þess rennur til Styrktar- 

sjóðs Íslensku óperunnar, sbr. 3. gr., 
h) önnur mál. 

8. gr. 

.  Skipulagsskrá félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi og skal leita staðfestingar forseta 

Íslands á þeirri breytingu. Í fundarboði skal þess sérstaklega getið að tillaga til breytinga á 

skipulagsskrá verði tekin til meðferðar á fundinum og skal efni hennar lýst. Nái tillaga til 
breytinga á skipulagsskrá samþykki meirihluta fundarmanna, fær hún gildi. 

9. gr. 
Stjórn félagsins skal skipuð 5 mönnum og 3 til vara. 
Formaður skal kjörinn sérstaklega til eins árs í senn. 
Meðstjórnendur skulu kjörnir til tveggja ára í senn, tveir ár hvert. 

Í varastjórn skulu kjörnir 3 menn til eins árs. 

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum, kýs sér varaformann, gjaldkera og ritara.
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10. gr. 
Stjórn félagsins ræður málefnum félagsins milli aðalfunda. 
Hún tekur nánari ákvarðanir um starfsemi félagsins og ber ábyrgð á fjárreiðum þess og 

skuldbindur félagið gagnvart öðrum aðilum og er undirskrift formanns og gjaldkera nægileg til 
þess. 

Til meiriháttar ákvarðanatöku, svo sem kaupa eða sölu fasteigna, skal þó ávallt boðað til 
félagsfundar og skal til hans boðað á sama hátt og til aðalfundar og ræður afl atkvæða úrslitum 
á slíkum fundi. 

Skylt er að boða til félagsfundar að kröfu stjórnar Íslensku óperunnar. 

11. gr. 
Formaður boðar til stjórnarfunda. Honum er skylt að halda stjórnarfund, er a.m.k. tveir 

stjórnarmenn krefjast þess. Stjórnarfundur er ályktunarfær ef formaður ogtveir stjórnarmenn 
eða varastjórnarmenn sækja fundinn, hið fæsta. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfund- 
um. Gerðir stjórnarinnar skulu bókfærðar. 

12. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

13. gr. 
, Skipulagsskrá þessi kemur í stað þeirrar sem samþykkt var á stofnfundi Styrktarfélags 
Íslensku óperunnar hinn 3. október 1980 og breytt var á aðalfundum Styrktarfélagsins 1985 og 
1987. 

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa 
samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 20. febrúar 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Jón Thors. 

Nr. 97 

REGLUGERÐ 3. mars 1989 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 

Upphæðir bóta almannatrygginga samkvæmt lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar, 

með síðari breytingum, skulu hækka frá 1. mars 1989 að telja um 1,25% frá því, sem þær eru 
hinn 28. febrúar 1989. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 79. gr. laga nr. 67/1971, um almannatryggingar, með 
síðari breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 3. mars 1989. 

F. h.r. 

Jón Ingimarsson. 
  

Ingimar Sigurðsson. 
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REGLUGERÐ 

um bann við dragnóta- og línuveiðum í Eyjafirði. 

1. gr. 

Frá og með 11. mars 1989 til og með 15. apríl 1989 eru allar veiðar með línu og dragnót 

bannaðar á Eyjafirði innan línu, sem dregin er milli eftirtalinna punkta: 

1. 66040 N—- 18731'6 V 

2. 6GGNFON- 18917'5 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, 8. mars 1989. 

F. h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson. 
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REGLUGERÐ 

um Tryggingasjóð fiskeldislána. 

1. gr. 

Tryggingasjóður fiskeldislána er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins. Sjóðurinn hefur 

sjálfstæðan fjárhag og lýtur sérstakri stjórn. Sjóðurinn skal vera í vörslu og umsjón 

Stofnlánadeildar landbúnaðarins, sem jafnframt sér um rekstur hans gegn þóknun, sam- 

kvæmt sérstökum samningi, sem landbúnaðarráðherra samþykkir. 

2. gr. 
Hlutverk Tryggingasjóðs fiskeldislána er að að tryggja greiðslu afurðalána (sbr. þó 5.gr. 

um hafbeit) sem bankar og aðrar lánastofnanir veita eða útvega innlendum fiskeldisfyrirtækj- 
um þannig að afurðalán og rekstrarlán til fiskeldis geti numið allt að 75% af tryggingarverð- 
mæti birgða. 

3. gr. 

Tryggingasjóður fiskeldislána heyrir undir ráðherra þann sem fer með landbúnaðarmál. 
Skal stjórn sjóðsins vera í höndum fimm manna, sem ráðherra skipar til fjögurra ára Í 

senn. Skulu fjórir þeirra skipaðir samkvæmt tilnefningu og einn án tilnefningar og er hann 

jafnframt formaður stjórnarinnar. Landssamband fiskeldis- og hafbeitarstöðva tilnefnir tvo 

fulltrúa í stjórn, en Stofnlánadeild landbúnaðarins og fjármálaráðherra tilnefna einn fulltrúa 

hvor. Jafnmargir varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 
Til þess að fundur sjóðsstjórnar sé lögmætur, þarf meirihluti stjórnar að sitja hann og 

ræður einfaldur meirihluti ákvörðun stjórnar. 
Stjórnarmaður skal ekki taka þátt í meðferð máls ef hann er stjórnarmaður viðkomandi 

fyrirtækis eða starfsmaður þess. Hann skal einnig víkja ef hann er fjárhagslega háður fyrir- 
tæki vegna eignaraðildar, viðskipta eða af öðrum ástæðum. Sama gildir ef stjórnarmaður er 
svo persónulega tengdur umsækjanda að hætta er á að hann fái ekki litið hlutlaust á mál. 

Stjórnarmenn og starfsmenn skulu gæta þagmælsku um allt, sem leynt á að fara í störfum 
þeirra. Óheimilt er stjórninni og trúnaðarmönnum hennar að láta óviðkomandi aðilum í té 

nokkuð af þeim upplýsingum, sem gefnar eru í sambandi við tryggingarbeiðnir umsækjenda. 

Ráðherra ákveður þóknun stjórnarmanna. 

4. gr. 

Fiskeldisfyrirtæki sem æskir tryggingar sjóðsins skal sækja um hana til stjórnar sjóðsins á 

þar til gerðum eyðublöðum og með þeim upplýsingum sem stjórn sjóðsins ákveður. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 
Sjóðsstjórn fjallar um hverja umsókn og metur hvort umsækjandi skuli fá greiðslu- 

tryggingu. Jafnframt ákveður stjórnin með hvaða kjörum sjóðurinn veitir greiðslutrygging- 
una. 

Greiðslutrygging skal ekki veitt nema: 
a) Umsækjandi hafi afurðalán hjá banka og/eða lánastofnun vegna sömu afurða án 

greiðslutryggingar sjóðsins og nemi það að lág- marki 37,5 % af vátryggingarverðmæti 
birgða. 

b) Umsækjandi hafi tryggt afurðir sínar á fullnægjandi hátt auk svokallaðrar umfram- 

skaðatryggingar eða annarrar jafngóðrar vátryggingar, er nemi a.m.k. 50% af 

tryggingarverðmætum birgða. 

Sjóðsstjórn getur veitt lánastofnun greiðslutryggingu vegna hafbeitar, þótt fyrrgreind 

skilyrði séu ekki uppfyllt og þá skv. reglum sem landbúnaðarráðherra setur. 

6. gr. 
Sjóðurinn greiðslutryggir eingöngu viðbótarafurðalán (sbr. þó 3.mgr. 5.gr. um hafbeit) 

sem tryggt er með veði í sömu birgðum og afurðalán skv. a-lið 2.mgr. $.gr. og gengur næst 
þeim lánum í veðröð. 

1. gr. 

Hámark skuldbindinga Tryggingasjóðs fiskeldislána má á hverjum tíma nema samtals 

1800 milljónum króna eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt (SDR). 

Tryggingasjóðurinn veitir greiðslutryggingu með útgáfu sérstaks ábyrgðarskjals til 

viðkomandi banka eða lánastofnunar. 

8. gr. 

Landbúnaðarráðherra ákveður að höfðu samráði við fjármálaráðherra árlegi iðgjald, 
sem tekið er fyrir greiðslutryggingu sjóðsins, að fengnum tillögum sjóðsstjórnar. Sjóðsstjórnin 

skal leita tillagna Tryggingaettirlits ríkisins áður en hún gerir tillögu sína um iðgjald til 
ráðherra. 

Við ákvörðun iðgjaldsins skal miða við að iðgjaldatekjur sjóðsins standi undir rekstri 

hans og greiðslu skuldbindinga (þ.e. afurðalána skv. 6.gr.). 
Umsækjandi skal hlutast til um að banki sá eða lánastofnun, sem veitir afurðalán gegn 

greiðslutryggingu sjóðsins, innheimti árlegt iðgjald sjóðsins með því að draga það frá við 

útborgun afurðalánsins og/eða af andvirði veðsettra afurða og skila sjóðnum iðgjaldinu. 

9. gr. 

Tekjuafgang sjóðsins skal leggja í varasjóð sem ætlað er að greiða áfallnar tryggingar. 

Komi til þess að varasjóður nægi ekki til að greiða skuldbindingar Tryggingasjóðs, skal 

sjóðsstjórn taka lán með sérstakri ríkisábyrgð til þess. 

10. gr. 

Þau fiskeldisfyrirtæki sem njóta greiðslutryggingar sjóðsins, skulu greiða sérstakt 

áhættugjald og reiknast það sem hlutfall af söluverðmæti afurða. 

Landbúnaðarráðherra ákveður árlega í samráði við fjármálaráðherra áhættugjaldið að 

fengnum tillögum tryggingaeftirlitsins.
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Fiskeldisfyrirtæki skal afhenda stjórn Tryggingasjóðs fiskeldislána endurskoðaða árs- 

reikninga eigi síðar en 1.júní ár hvert. Skal hið sérstaka áhættugjald þá reiknað og lántaki gefa 
út skuldaviðurkenningu fyrir því. 

Skuldaviðurkenningin er verðtryggð miðað við byggingarvísitölu í janúarmánuði 

útgáfuárs og fellur skuldaviðurkenning hvers árs í gjalddaga í Janúar að fjórum árum liðnum. 

Gjald þetta ásamt vísitöluhækkunum er heimilt að taka lögtaki. 

Landbúnaðarráðherra getur þegar að innheimtu kemur, fellt gjaldið niður eða lækkað 

það ef fjárhagur sjóðsins leyfir. 

Til bráðabirgða skal leggja áhættugjaldið á við upphaf greiðslutryggingartímans og í 
upphafi hvers árs sem hlutfall af fjárhæð greiðslutryggðs afurðalánasamnings. 

Skal á sama hátt gefa út sérstaka skuldaviðurkenningu fyrir áhættugjaldi til bráðabirðga 
þar til gjald skv. 3.mgr. er reiknað og endanleg skuldaviðurkenning gefin út. 

11. gr. 

Reikningsár Tryggingasjóðs skal vera almanaksárið. Ársreikning skal semja fyrir hvert 
reikningsár. Ársreikningur skal gerður samkvæmt lögum og góðri reikningsskilavenju. 

Ársreikningur Tryggingasjóðs skal lagður fyrir endurskoðanda eigi síðar en tveimur 

mánuðum eftir lok reikningsárs. Ársreikningur skal undirritaður af stjórn Tryggingasjóðs. 
Endurskoðaður ársreikningur skal lagður fyrir landbúnaðarráðherra til staðfestingar eigi 

síðar en þremur mánuðum eftir lok reikningsárs. 

Ársreikningur skal birtur í Stjórnartíðindum og með reikningum Stofnlánadeildar 
landbúnaðarins. 

12. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 1.gr. laga nr. 3, 13. janúar 1989 um breytingu 
á lögum nr. 45, 16.apríl 1971 um Stofnlánadeild landbúnaðarins með síðari breytingum, og 
tekur gildi nú þegar. 

Landbúnaðarráðuneytið, 9. mars 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Jón Höskuldsson. 
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REGLUGERÐ 

um Hlutafjársjóð Byggðastofnunar. 

1. gr. 

Við Byggðastofnun starfar hlutafjársjóður útflutningsgreina. Sjóðurinn heitir Hlutafjár- 
sjóður Byggðastofnunar. 

2. gr. 

Hlutverk sjóðsins er að taka þátt í fjárhagslegri endurskipulagningu útflutningsgreina 

með kaupum á hlutabréfum í starfandi fyrirtækjum og þátttöku í stofnun nýrra fyrirtækja er 

taki við starfsemi eldri útflutningsfyrirtækja. 

3. gr. 

Forsætisráðherra skipar til fjögurra almanaksára í senn þrjá menn í stjórn Hlutafjársjóðs 
Byggðastofnunar og þrjá til vara. 

Forsætisráðherra skipar formann og varaformann og ákveður þóknun sjóðsstjórnar. 

4. gr. 

Hlutafjársjóður Byggðastofnunar hefur sjálfstæðan fjárhag. Til reksturs sjóðsins rennur 
sérstakt framlag ríkissjóðs samkvæmt ákvörðun Alþingis. 

Byggðastofnun hefur á hendi rekstur og reikningshald sjóðsins undir eftirliti sjóðsstjórn- 
ar. 

Ríkisendurskoðun annast endurskoðun reikninga sjóðsins. 

S. gr. 

Verkefni stjórnar sjóðsins eru meðal annars: 
Að ákveða vinnureglur sjóðsins og ráðningu starfsmanns. 

Að fylgjast með efnahag sjóðsins og reiknishaldi. 

Að ákveða arðgreiðslur og afskriftir. 
Að semja við Byggðastofnun um endurgjald fyrir þjónustu við sjóðinn. 
Að ákveða ráðstöfun hlutdeildarbréfa. 
Að leita eftir sérfræðiaðstoð við mat á hlutabréfum, skipulagsbreytingum og aðgerðum til 
hagræðingar hjá fyrirtækjum sé þess talin þörf. 

Að ákveða um aðild sjóðsins að hlutafélögum og hve mikið hlutafé skuli leggja fram. 
Að ákveða hvort tilnefna eigi fulltrúa í stjórn hlutafélaga og þá hverja. 
Að ákveða endursölu hlutabréfa sjóðsins. 

A
n
 

o
o
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6. gr. 
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 verulega fjárhagslega háður 
fyrirtæki vegna eignaraðildar, viðskipta eða af öðrum ástæðum. Sama gildir um þátttöku 
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. 

1. gr. 

Hlutafjársjóður Byggðastofnunar aflar fjár með sölu hlutdeildarskírteina tillánastofnana 
og annarra kröfuhafa fyrirtækja sem sækja um aðstoð sjóðsins, enda verði andvirði þeirra 

notað til skuldaskila skv. reglum sjóðsins. Einnig er stjórn sjóðsins heimilt að bjóða 

sveitarfélögum, sjóðum, fyrirtækjum og einstaklingum að kaupa hlutdeildarskírteini. 
Auk andvirðis hlutdeildarskírteina rennur til Hlutafjársjóðs Byggðastofnunar sérstakt 

framlag ríkissjóðs ef Alþingi ákveður svo. 

8. gr. 

Hlutdeildarskírteini eru tvennskonar, A-hlutdeildarskírteini sem tryggð eru með ábyrgð 
ríkissjóðs og B-hlutdeildarskírteini sem eru án ríkisábyrgðar. 

Kröfuhafar sem eru með fullnægjandi veð fyrir kröfum sínum áður en til fjárhagslegrar 
endurskipulagningar fyrirtækja kemur skulu að jafnaði eiga kost á A-hlutdeildarskírteinum. 

Metur stjórn sjóðsins hvað teljist fullnægjandi veð. 

Kröfuhafar sem ekki hafa veð fyrir kröfum sínum skulu eiga kost á B-hlutdeildarskír- 
steinum. Sama á við um kröfuhafa sem eiga veðkröfur, sem eru ofanvið tiltekið hlutfall 

brunabótamats, tryggingarmats skipa og báta og matsverðs lausafjár, véla, tækja og áhalda. 

Ákveður stjórn sjóðsins við hvaða hlutföll skuli miða. 

9. gr. 

Ríkissjóður ábyrgist verðbætt nafnvirði A-hlutdeildarskírteina með hliðsjón af ákvæðum 
VII. kafla laga nr. 13/1979 fyrir allt að 600 milljónir kr. Að öðru leyti ábyrgist ríkissjóður ekki 
endurgreiðslur hlutdeildarskírteina né heldur arðgreiðslur. 

10. gr. 

Hlutdeildarskírteini sjóðsins skulu ætíð skráð á nafn og geta gengið kaupum og sölum. 

Hlutafjársjóðnum skal tilkynnt um eigendaskipti á hlutdeildarskírteinum. 

11. gr. 

Hlutafjársjóður Byggðastofnunar endurgreiðir hlutdeildarskírteini með verðbótum sbr. 

9.gr. frá kaupdegi skírteina til greiðsludags. Endurgreiðsla hefst eigi síðar en sex árum eftir 

kaupdag og greiðist samkvæmt ákvörðun sjóðsstjórnar. Skulu hlutdeildarskírteini endur- 

greidd eftir því sem lausafjárstaða sjóðsins leyfir. Andvirði hlutdeildarskírteina skal að fullu 

endurgreitt innan 12 ára frá kaupdegi þeirra. 

12. gr. 

Í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja er Hlutafjársjóði Byggðastofn- 

unar heimilt að kaupa hlutabréf í viðkomandi fyrirtækjum að uppfylltum eftirtöldum 
skilyrðum:
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1. Að viðkomandi fyrirtæki teljist vera meginuppistaða í útflutningi og atvinnurekstri á 

viðkomandi starfssvæði eða í viðkomandi atvinnugrein samkvæmt reglum sjóðsstjórnar. 

2. Að sýnt þyki að fyrirtækið búi við jákvæða rekstrarafkomu og viðunandi greiðslustöðu að 

lokinni fjárhagslegri endurskipulagningu. 

3. Að samhliða hafi tekist með frjálsum samningum, nauðasamningum eða öðrum aðgerð- 

um að gera eiginfjárstöðu viðkomandi fyrirtækis jákvæða miðað við matsverð fasteigna, 

véla, tækja og áætlað endursöluverð skipa. 

4. Að fullnægjandi skil hafi verið gerð á iðgjöldum lífeyrissjóða vegna starfsmanna sem 

starfað hafa hjá viðkomandi fyrirtæki. 

Í kjölfar árangurslausra nauðasamninga og gjaldþrots fyrirtækja er hlutafjársjóðnum 

heimilt að taka þátt í stofnun nýrra fyrirtækja með hlutabréfakaupum. 

Stjórn hlutafjársjóðsins getur sett nánari skilyrði og reglur um hlutabréfakaup þrátt fyrir 

ákvæði 1.mgr. 
Ríkissjóður getur selt hlutafjársjóðnum hlutafjáreign sína í fyrirtækjum ef ástæða þykir 

til. 
Engin takmörkun má vera á meðferð hlutabréfa sem sjóðurinn kann að kaupa. 

13. gr. 

Hlutabréf sem sjóðurinn kann að eignast skulu boðin til sölu með opinberri auglýsingu 
eða á viðurkenndum hlutabréfamarkaði eigi síðar en fjórum árum eftir að þau eru keypt. 

Áður en til sölu hlutabréfa kemur skal stjórn sjóðsins bjóða öðrum hluthöfum og 

starfsfólki viðkomandi hlutafélags hlutabréfin til kaups með hæfilegum fyrirvara. 

14. gr. 

Stjórn Hlutafjársjóðs Byggðastofnunar auglýsir eftir umsóknum um aðstoð til fjárhags- 
legrar endurskipulagningar útflutningsfyrirtækja. Aðstoðar sjóðurinn umsækjendur eftir 

föngum við upplýsingaöflun og samninga við lánardrottna. Hraða skal afgreiðslu umsókna 
svo sem verða má. 

15. gr. 
Hlutafjársjóður Byggðastofnunar er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og skött- 

um, þ.m.t. lántökuskatti. 
Öll skjöl vegna útgáfu hlutdeildarskírteina, skuldaskjala vegna lána sem sjóðurinn kann 

að veita eða taka skulu undanþegin lántöku- og stimpilgjöldum. 

16. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 12. gr. laga nr. 9 frá 2. mars 1989, um 

efnahagsaðgerðir, öðlast þegar gildi. 

Forsætisráðuneytið, II. mars 1989. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Guðmundur Benediktsson.
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GJALDSKRÁ 
fyrir landshafnir. 

I. KAFLI 
Gildissvið. 

1. gr. 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir landshafnirnar í Keflavík og Njarðvík, á Rifi og í Þorlákshöfn. 

Il. KAFLI 
Um hafnargjöld. 

2. gr. 

Við ákvörðun hafnargjalda samkvæmt stærð skipa skal miða við mestu brúttóstærð skipa. 
Fyrir íslensk skip skal fara eftir skrá yfir íslensk skip, útgefinni af Siglingamálastofnun 

ríkisins, en fyrir erlend skip skal miða við viðurkennda erlenda skipaskrá, t.d. Lloyds Register 
of Shipping eða Norsk Veritas. 

3. gr. 
Af öllum skipum skal greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk 

hafnarinnar og njóta þjónustu hennar. 

Lestagjöld. 

4. gr. 

Af öllum skipum skal greiða lestagjald, kr. 4,60 á mælieiningu. Af innlendum fiskiskipum 
þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, 

skemmtiskip og skip, sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna, svo og skip sem leita hafnar 
vegna sjóskaða eða til að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra 

þjónustu. 

Bryggjugjöld. 
5. gr. 

Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða kr. 2,30 á 
mælieiningu fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum, sem mánaðar- 

gjald kr. 31,10 á mælieiningu en þó aldrei lægra en kr. 1 460,00 á mánuði. 

Skip þau er getur í síðustu mgr. 4. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

Vörugjöld. 

6. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á 

skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnarinnar, þó með þeim undantekning- 

um, er síðar getur. 

1. gr. 

Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, innlendar 

eða erlendar, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar 

eru fluttar í land. 
Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna 

skemmda á skipi.
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8. gr. 
Af vörum sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna innanlands greiðist hálft 

vörugjald. 
Af vörum sem fara eiga til útlanda en umskipað er í innlendri höfn skal greiða fullt 

vörugjald í fyrstu lestunarhöfn. 

9. gr. 
Um vörugjald af flutningi ferjuskipa skal semja við ferjueiganda sem innheimtir gjaldið 

ásamt flutningsgjaldi og stendur skil á því til hafnarinnar. 

10. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a) Umbúðir sem endursendar eru. 

b) Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar. 
c) Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna. 

11. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu 
sérstaklega. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða afgreiðslumanni 
skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem 

fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær 
sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið 

vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn. 
Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri 

tegund sem hæst gjald skal greiða af. 

12. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins 

og þar segir: 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 77,00 pr. tonn: 
Bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, vikur, sement. 

2. fl.: Gjald kr. 161,00 pr. tonn: 
Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 

smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarvörur, iðnaðar- og byggingarvörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald 440,00 pr. tonn: 
a. Vélar og tæki hverskonar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og 

skrifstofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, 

hreyflar, mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar 
glysvarningur allskonar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur sem ekki verða flokkaðar annars staðar eftir þyngd. Af flutningi 
vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald greiðist ekki af 

ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi.
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4. fl.: Gjald 0.85%: 
Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, 
þ.m.t. fiskur og veiði úr eldiskvíum. 
Gjald reiknast af heildarverðmæti aflans. 

Gjald af frystum afla frystitogara og eldisfiski reiknast af helmingi fob-verðs. 

Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gámafiski reiknast 
af áætluðu heildarverðmæti hvort tveggja miðað við 1. fl. fisk. 

Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um keyptan afla mánaðar- 
lega, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Íslands. 

Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans innheimtir 
gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann vanræki 
innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 41,00. 

Hafnsögugjald. 

13. gr. 
Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, um 

höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

14. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 815,00 fyrir hvert skip auk kr. 

2,30 fyri hverja brúttó- rúmlest. Fyrir leiðsögu frá bólvirki eða lægi og úr höfninni 
greiðist sama gjald. 

b) Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 

c) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 195,00 í hafnsögusjóð. 

15. gr. 

Af ferjuskipum greiðast hafnargjöld þannig: 
1. Lestagjald verði reiknað eins og af strandferðaskipum, þó ekki oftar en einu sinni á 

dag. 

2. Bryggjugjald greiðist samkvæmt gildandi gjaldskrá. 

3. Vörugjald verði ekki reiknað af bílum eða vörum sem þeir flytja. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

16. gr. 

Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar skal greiða kr. 6,70 fyrir hvern fermetra sem varan 

þekur sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald þetta reiknast fyrir hvern 

sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld hvers konar sem einstaklingar eiga og 

láta eða vilja láta standa á landi hafnarinnar. Gjald fyrir slík tæki sem og mikið vörumagn má 
ákveða með samningi við hafnarstjórn. 

17. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félögum, um 
lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og ekki er talin 

falla undir gjöld þau sem hér eru fram talin skulu greidd samkvæmt ákvörðun hafnarstjórnar.
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II. KAFLI 
Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

18. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin þar. 

Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er heimilt að reikna hæstu lögleyfðu 

dráttarvexti á skuldina. 

19. gr. 
Skipstjóri báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 

Ef enginn skipstjóri er á skipinu ber eigandi þess ábyrgð á greiðslu gjaldanna svo og 
annarra gjalda er af skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður hefur haldsrétt í skipi þar til gjöldin 

eru að fullu greidd. 
Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar skal greiða gjöldin áður en 

skipið fer burt úr höfninni. 

20. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiðir móttakandi af vörum sem fluttar 

eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi skal afgreiðslumaður skipsins standa hafnarskrif- 

stofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan ber skipstjóri eða eigandi ábyrgð á 

greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið sem affermir. 

Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar gengið hefur verið 

frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki fellur í gjalddaga þegar 

vörurnar eru komnar á skip. 
Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar áður en gjaldið er greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra þar til gjaldið er greitt. 

21. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki og hafa þau forgangsrétt sem 

önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. b., tölulið 3. skiptalaganna. 

IV. KAFLI 
Gildistaka. 

22. gr. 

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt lögum nr. 23, 6. maí 1955 um landshöfn í 

Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi, lögum nr. 38, 14. mars 1951 um landshöfn á Rifi á 
Snæfellsnesi og lögum nr. 61, 13. maí 1966 um landshöfn í Þorlákshöfn staðfestist hér með til 
að öðlast gildi frá og með 15. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að 

máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir landshafnir nr. 45, 25. janúar 1988. 

Samgönguráðuneytið, 10. mars 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Halldór S. Kristjánsson.



Nr. 102 240 13. mars 1989 

AUGLYSING 

um breytingar á gjaldskrám hitaveitna. 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1987, sbr. og lög nr. 6, 27. febrúar 1989, um 

breytingu á lögum nr. 56, 16. maí 1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 

viðskiptahætti, hefur Verðlagsstofnun heimilað og ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar 
á gjaldskrám hitaveitna er taki þegar gildi: 

Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar, nr. 393, 2. ágúst 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ................0 0000 8.0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellsbæjar, nr. 38, 27. janúar 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ................ 0000. . 8.0% 

Iðnaðarráðuneytið, 13. mars 1989. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 103 13. mars 1989 

AUGLYSING 

um breytingar á gjaldskrám rafveitna. 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1987, sbr. og lög nr. 6, 27. febrúar 1989, um 
breytingu á lögum nr. 56, 16. maí 1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 
viðskiptahætti, hefur Verðlagsstofnun heimilað og ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar 
á gjaldskrám rafveitna, er taki þegar gildi: 

Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja, nr. 342, 5. júlí 1988. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium .............0 0000. 8.0% 

Iðnaðarráðuneytið, 13. mars 1989. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 19, nr. 100-103. Útgáfudagur 13. mars 1989.
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REGLUGERÐ 

um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum fyrir Suðurlandi. 

1. gr. 

Frá og með 16. mars 1989 eru allar togveiðar bannaðar fyrir Suðurlandi á svæðum sem 

markast þannig: 
1. Að vestan af 2122' V og að austan af 17920' V 

2. Að vestan af 16*40' V og að austan af 16900' V. 

Að sunnan markast bæði svæðin af línu, sem dregin er fjórar sjómílur utan við við- 

miðunarlínu sbr. 3. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

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 fisk- 

veiðilandhelgi Íslands, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. Frá og með 16. mars fellur jafnframt úr gildi reglugerð nr. 76 1. mars 1989 um 
bann við tog- og dragnótaveiðum fyrir Suðurlandi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 15. mars 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Þórður Eyþórsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 105 242 28. febrúar 1989 

SAMÞYKKT 

um breytingu á gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit í Norðurlandi vestra, 

sbr. 5. gr.3. tl.laganr. 81/1988. 

1. gr. 

4. gr. orðist svo: 

Fyrir ný rekstrarleyfi skv. 36. gr. 1. tl. heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1982 skal greiða 
leyfisgjald við afhendingu leyfisbréfs sem hér greinir: 

kr. 

1. flokkur 1200 

2. flokkur 1200 

3. flokkur 2160 

4. flokkur 4 320 

5. flokkur 6480 

6. flokkur 8 640 

2. gr. 

5. gr. orðist svo: 
Af eftirlitsskyldri starfsemi skv. 7.,8.,12., 13.,14.,15., 16. og 17. tl.2. gr. og3. gr. laga 

nr. 81/1988, skal árlega greiða eftirlitsgjöld sem hér greinir: 

kr. 

1. flokkur 1 800 

2. flokkur 3 600 

3. flokkur 7 200 

4. flokkur 14 400 

5. flokkur 28 800 

6. flokkur 43 200 

3. gr. 

6. gr. orðist svo: 
Fyrir hvert vottorð sem heilbrigðiseftirlitið lætur í té greiðast kr. 900. 

d. gr. 

Ofangreind gjaldskrá sem samin er og samþykkt af sveitarfélögum á eftirlitssvæði 

heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra sbr. 5. gr. 3. tl. laga nr. 81/1988 öðlast gildi þegar við 

birtingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá með sama heiti nr. 56/1988. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. febrúar 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 20, nr. 104-105. Útgáfudagur 16. mars 1989.
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GJALDSKRÁ 

vegna hundahalds á Breiðdalsvík árið 1989. 

1. gr. 

Leyfisgjald fyrir undanþágu til hundahalds á Breiðdalsvík, sbr. samþykkt um hundahald í 
Breiðdalsvík nr. 369/1988, skal vera kr. 500 á mánuði á árinu 1989. Gjaldið skal greitt í einu 
lagi með gjalddaga 1. mars og eindaga 1. maí 1989 eða fyrirfram við skráningu hunds. 

2. gr. 

Gjaldskrá þessi sem samin er og samþykkt af sveitarstjórn Breiðdalshrepps staðfestist hér 

með skv. 22. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, með ofangreindum 

gildistíma. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

1. mars 1989 Nr. 107 

GJALDSKRÁ 
fyrir hundahald í Kópavogi. 

1. gr. 

Gjald fyrir að halda hund skv. samþykkt um hundahald í lögsagnarumdæmi Kópavogsnr. 
257/1988 verður kr. 450 á mánuði fyrir árið 1989. Skal gjaldið greitt í einu lagi með gjalddaga 1. 

mars. 

2. gr. 

Gjaldskrá þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Kópavogs staðfestist hér með 

skv. 22. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að gilda á árinu 

1989. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson.



Nr. 108 244. 

AUGLÝSING 
um vátryggingarfjárhæðir samkvæmt reglugerð um löggildingu og 

tryggingarskyldu fasteigna- og skipasala nr. 520/1987. 

8. mars 1989 

Vátryggingarfjárhæðir samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 520/1987 skulu vera sem hér segir 
tímabilið 1. desember 1988 til 30. nóvember 1989: 

hærri en kr. 9 042 948 innan hvers vátryggingarárs. 

2. Sjálfskuldarábyrgðartrygging verður kr. 3 617 179,00. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 8. mars 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Nr. 109 

1. 

R
u
b
 

GJALDSKRÁ 
vegna eftirlits á vegum Geislavarna ríkisins, fyrir árið 1989. 

1. gr. 

1. Ábyrgðartrygging vegna hvers einstaks tjónsatviks verður kr. 3 014 316,00 en þó aldrei 

Jón Thors. 

9. mars 1989 

Eftirlitsgjöld fyrir árið 1989, sem Geislavarnir ríkisins innheimta og falla í gjalddaga 1. 

mars 1989, með eindaga 1. maí 1988, verða sem hér segir: 

Röntgenskoðunartæki. 
a) Föst tæki - myndataka 
b) Föst tæki - skyggning 
c) Aukalampar 

d) Færanleg tæki - myndataka 
e) Færanleg tæki - skyggning 
f) Tannröntgentæki 
g) Tannröntgentæki - aukatæki 
h) Iðnaðarröntgentæki 
Geislalækningatæki 

Geislavirk efni, fyrir hvern þann stað sem slík efni eru notuð 

Önnur geislatæki. 
a) Nifteindatæki 
b) Önnur tæki sem ekki falla undir lið 1-3: 

1) Hvert af 3 fyrstu eins tækjum á sama stað 
2) Hvert tæki umfram fyrstu 3 eins á sama stað 

Eftirlit með geislaskömmtum starfsfólks. 

a) Filmumælingar, fyrir hvern starfsmann 

b) TLD-mælingar, fyrir hvern starfsmann 

kr. 

1105 

9470 

2134 

5 855 

7 105 

5855 

2925 

5855 

15 830 

5 855 

20 850 

5 855 

2925 

1425 

2 840
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2. gr. 

Á stofu þar sem einn tannlæknir starfar, en er með tvö tannröntgentæki, má flokka annað 
tækið sem „aukatæki“, enda sé það aðeins notað, þegar aðaltæki bilar. Þetta á einnig við um 
röntgentæki, sem hafa verið aftengd og eru í geymslu. 

3. gr. 

Eftirlitsgjöld eru tryggð með lögveðsrétti í eftirlitsskyldum tækjum í 2 ár eftir gjalddaga. 

4. gr. 

Fyrir hverja mælingu á geislavirkni skal stofnunin innheimta gjald, allt að upphæð kr 
4 920. Fyrir hvert vottorð sem stofnunin lætur í té, skal innheimta kr. 1 230. 

5. gr. 

Fyrir sólarlampa sem stofnuni skoðar, skal greitt gjald, kr. 12 300. Skoðunargjald skal 
fylgja með umsókn um leyfi til innflutnings. 

6. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er skv. 18. gr. laga nr. 117/1985, um geislavarnir og að fengnum 

tillögum stjórnar Geislavarna ríkisins, staðfestist hér með til þess að gilda á árinu 1989. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. mars 1989. 

  

Guðmundur Bjarnason. 

Ingimar Sigurðsson. 

7. mars 1989 Nr. 110 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Grundarfjarðar. 

Samkvæmt ósk hreppsnefndar Eyrarsveitar hefur skipulagsstjórn ríkisins hinn 22. 

febrúar 1989, fallist á og staðfest, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964, 
breytingar á áður staðfestu aðalskipulagi Grundarfjarðar frá 22. febrúar 1985. 

Breytingarnar eru þessar: 

1. Við bæinn Hellnafell breytist landnotkun úr íbúðasvæði og opnu svæði í iðnaðarsvæði. 
2. Landnotkun sunnan Hjaltalínsholts breytist úr opnu svæði og verður skógræktarreitur. 

3. Landnotkun á horni Hrannarstígs og Grundargötu breytist úr skrúðgarði í svæði fyrir 

opinbera byggingu. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. mars 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

B 19
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AUGLÝSING 
um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur. 

Samkvæmt ósk borgarstjórnar Reykjavíkur hefur skipulagsstjórn ríkisins hinn 25. janúar 
1989, fallist á og staðfest, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, breytingu um 

landnotkun í aðalskipulagi Reykjavíkur 1984-2004. Breytingin er fólgin í því að á staðgreini- 
reit 4.645.0 og 4.645.1 sem markast af Vesturhólum, Orrahólum og Krummahólum verður 
íbúðasvæði í stað athafnasvæðis og blandaðrar landnotkunar fyrir útivist, verslun og þjónustu. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. mars 1989. 

F.h.r. 
Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 112 7. mars 1989 

AUGLÝSING 
um innritunar-, kennslu- og prófgjald vegna námskeiðs og prófs til að 

öðlast löggildingu til fasteigna- 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 fyrri árshelming 1989 ákveðin 

þessi: 
Innritunargjald og kennslugjald III námskeiðshluta kr. 40 000,00. 

Prófgjald III námskeiðshluta kr. 10 000,00. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 7. mars 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Jón Thors. 

Nr. 113 9. mars 1989 

SAMÞYKKT 

um sorphreinsun í Mýrdalshreppi. 

1. gr. 

Mýrdalshreppur annast eða býður út sorphreinsun frá íbúðarhúsnæði, opinberum 
þjónustubyggingum, atvinnuhúsnæði og sumarbústöðum í Mýrdalshreppi. 

Sorphreinsun fer fram undir yfirstjórn sveitarstjórnar og undir eftirliti heilbrigðisnefnd- 

ar. 

2. gr. 

Sorp sem fellur til daglega skal láta í sérstaka poka, sem sveitarfélagið afhendir. 

Pokunum skal komið fyrir í þar til gerðum sorpskáp eða sérstakri grind með viðeigandi
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frágangi og loki yfir. Húseigandi ber allan kostnað af uppsetningu og viðhaldi sorpskápa og 
sorpgrinda, og ber að sjá um að grindur og skápar séu í góðu ásigkomulagi. Sorphirslur skulu 

vera aðgengilegar fyrir sorphreinsunarmenn og húseigendur skulu hreinsa snjó frá sorp- 
geymslum, sorpgrindum og sorpskápum á vetrum og halda greiðfærri leið að þeim, svo 
auðvelt sé að framkvæma hreinsun. 

3. gr. 

Húseiganda ber að sjá um, að húsi hans fylgi nægilega mörg sorpílát, sem endurnýjuð 
skulu eftir þörfum. Skal hverju húsi fylgja a.m.k. eitt ílát fyrir hverja íbúð. Húseiganda ber að 

skipta um poka fyllist þeir milli tæminga og ganga þannig frá þeim að sorp hrynji ekki úr þeim. 

4. gr. 

Í sorppoka má setja venjulegt heimilissorp, en gæta skal þess sérstaklega að offylla þá 

ekki né ofþyngja á þann hátt að erfitt verði að loka þeim eða að hætta sé á að þeir rifni. Sorp 
skal láta vel ofan í poka, varast að það hangi yfir pokarönd eða dreifist umhverfis soprhirslur 
og valdi óþrifum. Öllu blautu sorpi svo og oddhvössum hlutum skal pakkað vel inn áður en 

slíkt er sett í sorpílát. 
Mold, möl, grjót og svipuð efni má ekki setja í sorppoka, heldur skal flytja þau á ákveðið 

svæði samkvæmt nánari fyrirmælum sveitarstjórnar og heilbrigðisnefndar. Á sama hátt má 
ekki setja eldfima vökva, svo sem olíu og bensín í sorpílát, hvorki laust né í umbúðum. 

Sorphreinsunarmönnum er heimilt að skilja eftir poka sem fylltir eru um of, rifnir eða svo 

þungir að hætta sé á að þeir rifni. 

5. gr. 

Hreinsun sorps skal að jafnaði fara fram einu sinni í viku. Hreinsunarmenn afhenda nýja 
poka í stað þeirra sem þeir taka. Fjöldi afhentra poka skal miðaður við reynslu, þannig að nægi 

að jafnaði milli hreinsana. Húseigendur eiga rétt á að fá poka gegn greiðslu umfram 

framangreint magn. 
6. gr. 

Sorphreinsunarmenn annast hreinsun á öllu sorpi sem er í pokum, einnig tilfailandi 
eðlilegum úrgangi, svo sem umbúðum af heimilistækjum og hlutum, sem rúmast illa í pokum, 

enda séu þessir hlutir auðveldir í meðförum fyrir einn mann. Allt umfangsmeira sorp, svo sem 
frá byggingum og málmiðnaði, bílhræ og allt brotajárn, skal hver hlutaðeigandi fjarlægja á 
eigin kostnað á ákveðið afmarkað svæði, samkvæmt nánari fyrirmælum sveitarstjórnar og 
heilbrigðisnefndar. 

Bannað er að urða olíuleifar og önnur efni, sem mengað geta jarðveg. Skal slíku sorpi 
brennt eða því eytt á annan hátt, eftir því sem kostur er og skal slík eyðing fara fram undir 
eftirliti heilbrigðisnefndar. 

1. gr. 

Einu sinni á ári skal fara fram flutningur á garðsorpi og öðrum úrgangi, sbr. 4. gr. og 6. gr. 

húseigendum að kostnaðarlausu. Skal sá flutningur fara fram að vori og skal sveitarstjórn 

auglýsa rækilega fyrirkomulag og tímasetningu flutninganna. 

8. gr. 

Við flutning á hvers konar sorpi, úrgangi, jarðefnum og öðrum lausum efnum skal þess 

gætt, að þannig sé um flutningana búið að eigi sé hætta á að fjúki eða falli af flutningstæki. 

9. gr. 

Allur kostnaður við almenna sorphreinsun greiðist af sveitarsjóði. Fyrir hverja íbúð skal 
greiða eitt sorphreinsunargjald á ári, en 1/2 gjald fyrir hvern sumarbústað. Fjöldi hreinsunar-
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gjalda fyrir opinberar þjónustubyggingar, svo sem verslanir og iðnfyrirtæki skal fara eftir mati 

á umfangi sorphreinsunar frá þessum stöðum. Mat þetta annast sveitarstjórn. Upphæð gjalds 
samkvæmt grein þessari skal ákveðin í sérstakri gjaldskrá, sem heilbrigðismálaráðherra 

staðfestir. 
10. gr. 

Hafi húseigandi fram að færa kvörtun vegna sorphirðunnar skal hann koma slíkri kvörtun 
til skrifstofu Mýrdalshrepps. 

11. gr. 

Brjóti húseigandi gegn ákvæðum samþykktar þessarar um meðferð og geymslu sorps 

skulu hreinsunarmenn tilkynna það skrifstofu Mýrdalshrepps. Skulu heilbrigðisfulltrúi eða 

heilbrigðisnefnd hlutast til um að húseiganda verði gert að ráða bót á slíku innan tiltekins 
frests og geta sorphreinsunarmenn neitað að taka sorp hjá viðkomandi fyrr en úr hefur verið 
bætt. Sorphreinsunarmönnum er óheimilt að hnýsast í sorppoka eða hirða úr þeim muni. 

12. gr. 

Með broti gegn samþykkt þessari skal farið í samræmi við ákvæði laga nr. 81/1988 um 

hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

13. gr. 

Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Mýrdalshrepps staðfestist hér með skv. 22. gr. laga 

nr. 81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast þegar gildi við birtingu. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Húseigendur í Mýrdalshreppi skulu útvega sér ílát fyrir sorppoka sem allra fyrst, í 

samræmi við 2. gr. og eigi síðar en 15. júní 1989. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 114 9. mars 1989 

GJALDSKRÁ 
fyrir sorphreinsun í Mýrdalshreppi fyrir árið 1989. 

1. gr. 

Upphæð sorphreinsunargjalds í Mýrdalshreppi fyrir árið 1989 skal vera kr. 5 850 sbr. 9. 
gr. samþykktar um sorphreinsun í Mýrdalshreppi frá 9. mars 1989. 

Gjaldið skal innheimtast með fasteignagjöldum. 

2. gr. 

Ofangreind gjaldskrá hreppsnefndar Mýrdalshrepps staðfestist hér með skv. 22. gr. laga 
nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit með ofangreindum gildistíma. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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SAMÞYKKT 

um takmörkun á hundahaldi í Laxárdalshreppi. 

1. gr. 

Hundahald í Búðardal sæti eftirfarandi takmörkunum: 
a) Eigandi skal án tafar láta skrá hund sinn á hreppskrifstofu. Við skráningu fær eigandi 

hundsins afhenta þar til gerða plötu með skráningarnúmeri hundsins og símanúmeri 
eigandans. Hún skal fest á ól sem ætíð skal vera um háls hundsins. Við skráningu skal 
hundeigandi undirrita yfirlýsingu um að hann skuli í einu og öllu fara með hund sinn eftir 

fyrirmælum þessarar samþykktar, eins og hún er nú og síðar kann að vera breytt. 

b) Eiganda er skylt að kaupa ábyrgðartryggingu hjá viðurkenndu tryggingarfélagi, þannig að 
tryggt sé að tryggingin taki til alls tjóns sem hundur kann að valda án nokkurra óeðlilegra 
skilyrða að mati hreppsnefndar. 

c) Óheimilt er með öllu að láta hunda ganga lausa, en heimilt er að hafa þá í taumi úti við, í 
fylgd með manni, sem hefur fullt vald yfir þeim. Eigi er heimilt að hafa með sér hund, þótt í 

taumi sé inn í skólahús, leikvelli, almennar skrifstofur, opinberar stofnanir, samkomuhús 

eða verslanir svo og starfsstöðvar hverju nafni sem nefnast, þar sem úrvinnsla, meðferð 

eða geymsla matvæla á sér stað. 
d) Hundeigendum er skylt að sjá svo um, að hundar raski ekki ró manna eða verði mönnum 

til óþæginda. Skylt er leyfishafa að fjarlægja saur eftir hundinn. 

e) Til að standa straum af kostnaði hreppsins af skráningu og eftirliti með hundum í 

Búðardal, skal hver hundeigandi greiða árlegt gjald til sveitasjóðs. Gjaldið greiðist 
fyrirfram við skráningu hundsins til næstkomandi marsmánaðar, og síðar árlega 1. mars 
fyrir eitt ár í senn. Hreppsnefnd ákveður árlega fjárhæð í gjaldskrá, sem heilbrigðismála- 
ráðherra staðfestir. Af hundum sem blindir menn og öryrkjar þurfa á að halda vegna 

fötlunar sinnar, skal ekkert gjald greiða. Við greiðslu gjalds þessa ber hundeiganda að sýna 

vátryggingarskírteini, vottorð dýralæknis um að hundurinn sé ekki haldinn smitandi 
sjúkdómi, og hafi verið hreinsaður af bandormum, svo og öll skilríki sem máli skipta skv. 

lögum um hundahald og varnir gegn sullaveiki. 

f) Sé hundeigandi undir 16 ára aldri verður honum ekki veitt leyfi til hundahalds nema 

forráðandi ábyrgist allar skyldur hans samkvæmt samþykkt þessari og áriti sérstaka 
yfirlýsingu þar um. 

g) Ef sótt er um leyfi til að halda hund í sambýlishúsi. skal skriflegt samþykki sameigenda/ 
stjórnar húsfélags í húsinu fylgja umsókn, sbr. lög nr. 59/1976 um fjölbýlishús og reglugerð 
nr. 280/1976. 

2. gr. 

Fyrir minni háttar brot á samþykkt þessari skal hundeigandi sæta skriflegri áminningu, og 

greiða allan kostnað sem leiðir af brotinu. Ef um ítrekað brot er að ræða eða meiriháttar brot 
hefur hundeigandi fyrirgert rétti sínum til að halda hund í Búðardal. Skal hann greiða allan 
kostnað vegna brotsins og afhenda hund sinn til lögreglu, sem síðan ákveður hvað skuli gert 
við hundinn. 

3. gr. 

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

og aðrir ómerktir flækingshundar, skulu teknir úr umferð. Gefi eigandi sig ekki fram og/eða 
vitji ekki hundsins innan 3 daga hefur lögreglan heimild til þess að lóga viðkomandi hundi 

þegar í stað. Merktir hundar á flækingi skulu einnig teknir úr umferð. Ef eigendur vitja þeirra 
ekki innan 3 daga og svara ekki til saka fyrir brot á samþykkt þessari. sé um slíkt að ræða hefur 
lögreglan heimild til þess að lóga hundinum án frekari fyrirvara.
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Á. gr. 

Hreppsnefnd tilnefnir mann sem hefur með höndum framkvæmd samþykktar þessarar 

og skulu honum berast þær kærur tafarlaust, sem til kunna að vera vegna meintra brota á 

samþykkt þessari. Skal hann starfa í náinni samvinnu við heilbrigðisfulltrúa Vesturlands. 

5. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt hvenær sem er að afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum, eða öll 

veitt leyfi telji hún þess þörf. 

6. gr. 

Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Laxárdalshrepps staðfestist hér með skv. 22. 

gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, sbr. 1. gr. laga nr. 7/1953 um 

hundahald og varnir gegn sullaveiki, til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 116 1. mars 1989 

AUGLÝSING 

um breytingu á lögsögumörkum Akraneskaupstaðar 

og Innri-Akraneshrepps. 

Á grundvelli 2. mgr.3. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 hefur félagsmálaráðuneytið hinn 

28. febrúar sl. staðfest breytingu á lögsögumörkum Akraneskaupstaðar og Innri- Akranes- 

hrepps sbr. samkomulag dags. 16. desember 1988 milli framangreindra sveitarfélaga, sem 

hljóðar svo: 

„Með vísan til samkomulags, dags. 3. mars 1982, milli Akraneskaupstaðar annars vegar 

og Innri-Akraneshrepps hins vegar vegna kaupa Akraneskaupstaðar á landi Fögrubrekku, 

sbr. kaupsamning dags. 4. júní 1980, eru sömu aðilar sammála um eftirfarandi breytingu á 

lögsagnarumdæmi sveitarfélaganna: 

Mörk Akraneskaupstaðar og Innri-Akraneshrepps skulu ákvarðast framvegis af eftir- 

töldum línum milli markpunkta með hnitum í hnitakerfi Akraneskaupstaðar frá 1987. 

Punktur X-hnit Y-hnit Heiti 

1. Við ós Leynislækjar 1135331.9983 2449578.9906 372511 

2. S.horn Ásfellstún 1135207.3583 2449627.4622 372512 

3. S.horn við Traðarbakka 1135605.9097 2449982.5872 372513 

4. SA.horn Fögrubrekkutún 7135433.0875 2450213.7310 372514 

5. NA.horn Fögrubrekkutún 1136256.2502 2450822.8539 372515 

6. NV.horn Fögrubrekkutún 1136443.4875 2450578.8412 372516 

7. N.horn Lönguása 1137305.5192 2451302.6763 372517 

8. SA.horn Garðasels 1137314.2927 2451527.7800 372518 

9. Við Berjadalsá 1137453.5583 2451756.3547 372519 

10. Horn v.Skilmannahrepp 7137674.7381 2452038.7102 372520
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Sunnan við punkt 1. er dregin bein lína í sjó fram. 

Mörkin liggja þannig milli ofangreindra punkta: 

Nr. 116 

Milli punkta 10g2 Bein lína, lengd.......... 133.733 m 
Milli punkta 20g3 Bein lína, lengd.......... 533.814 m 
Milli punkta 30g4 Bein lína, lengd.......... 288.609 m 
Milli punkta 4 og5 Bein lína, lengd.......... 1.024.025 m 
Milli punkta 5 og6 Bein lína, lengd.......... 307.735 m 
Milli punkta 6 og 7 Bein lína, lengd.......... 1.125.627 m 

Milli punkta 70g8 Bein lína, lengd.......... 225.275 m 

Milli punkta 8 og9 Bein lína, lengd.......... 267.659 m 
Milli punkta 9 og 10 Bein lína, lengd.......... 358.671 m 

Aðilar eru sammála um að fara þess á leit við félagsmálaráðherra að viðeigandi 

ráðstafanir verði gerðar til þess að framangreindar breytingar öðlist lagagildi. 

Akranesi, 16. desember 1988. 

F.h. Innri-Akraneshrepps: Anton Ottesen, oddviti Innri-Akraneshrepps. 

F.h. Akraneskaupstaðar: Gísli Gíslason, bæjarstjóri.“ 

Félagsmálaráðuneytið, 1. mars 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Þórhildur Líndal. 

13. mars 1989 Nr. 117 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 47/1989 um vörugjöld. 

1. gr. 

Við 14. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein er orðist svo: 
Vörugjaldsskyldir þættir starfseminnar, sala og innkaup, skulu einnig aðgreind eftir því 

hvort um er að ræða vörur sem bera 9% vörugjald eða 25% vörugjald. 

2. gr. 
2. málsgrein 16. gr. reglugerðarinnar falli brott. 

3. gr. 
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á Viðauka I: 

A. Við viðaukann bætist: 

3816.0000 Eldfast lím, steinlím, steinsteypa og áþekkar samsettar vörur. 
3823.4000 Tilbúin íblöndunarefni fyrir sement, steinlím eða steinsteypu. 
3823.5000 Óeldfast steinlím og steinsteypa. 
4016.9918 Plötur, ræmur, stengur, prófílar, leiðslur, hlutar o.þ.h. tilsniðið til notkun- 

ar Í mannvirki. 
4403.3400 Okumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou D'Afrique, Makoré og Iroko. 
4407.2101 Gólfklæðning. 
4407.2109 Annar. 

6809.9001 Til bygginga.
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8481.3000 Eftirlitsventlar. 
B. Eftirfarandi leiðréttingar eru gerðar: 

Nr. 3920.9402 verði 3920.9902 
Nr. 6811.2100 verði 6811.2001 
Nr. 7213.4919 verði 7213.4909 
Nr. 7215.5000 verði 7215.9000 
Nr. 8527.3103 verði 8527.3102 
Nr. 9402.2000 verði 9402.9000 
Nr. 4403.3300 orðist svo: 

4403.3300 Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong og Kempas. 

Texti á undan nr. 4407.2201 orðist svo: 
Dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti, Meranti Bakau, hvítum Meranti, hvítum 

Seraya, gulum Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong 

og Kempas: 

Á undan nr. 4407.9101 komi: 
Úr eyk: 

4. gr. 

Eftirfarandi breyting er gerð á Viðauka I: 

Nr. 1805.009 verði 1805.0009. 
9. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 97/1987, um vörugjald, með 

áorðnum breytingum, til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er felld úr gildi auglýsing nr. 

573(1988. 
Fjármálaráðuneytið, 13. mars 1989. 

F.h.r. 

Lárus Ogmundsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

Nr. 118 13. mars 1989 

GJALDSKRA 

Rafveitu Reyðarfjarðar. 

I. GJALDSKRÁRLIÐIR. 
1. Lýsing. 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á því verði sem hér segir: 

1.1 Fast gjald F3 

Orkugjald 0... 9,00 kr. á kWh 

1.2 Fast gjald F3 
Orkugjald .......%... 6,82 kr. á kWh 

2.1 Fast gjald F3 
Orkugjald ........ 00 6,82 kr. á kWh
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3. Vélanotkun. 

3.1 Fast gjald F3 
Orkugjald .......0 0. 6,82 kr. á kWh 

3.2 Aflgjaldlágmark3kW ....0000 
32 552,00 kr. á ári 

Aflgjald frá3-5KW ......0 0 8 837,00 kr. á kWh 

Fast gjald F3 
Orkugjald ......... 00 2,21 kr. á kWh 

33 AflgjaldumframSkW ........ 0. 9 807,00 kr. á ári 

Fast gjald F3 

Orkugjald ......... 00 2,18 kr. á kWh 

3.4 Til súgþurrkunar: 
Fast gjald F3 
Orkugjald .........00 00 2,95 kr. á kWh 

4.1 Fastgjald .......000 000 10 011,00 kr. á ári 

Orkugjald ........ 0000 4.20 kr. á kWh 

Roftími allt að 1 klst. á dag. 

Taxti Í Taxti Il 

til hitunar á öðru til hitunar á 

en íbúðarhúsnæði. íbúðarhúsnæði. 

4.2 Fastgjald .............. 1 300,00 kr/kW/ári 10 011,00 kr/ári 

Orkugjald. 0... 2,61 kr/kWh 2,61 kr/kWh 

Roftími allt að 3 klst. á dag. niðurgr. 0,94 kr/kWh 

1,67 

4.3 Orkugjald............... 1,74 kr/kWh 1,29 kr/kWh 

Roftími allt að 15 klst. á dag. 

5. Utanhússlýsing. 

5.1 Fast gjald Fl 
Orkugjald .......% 0. 6,82 kr. á kWh 

Föst gjöld. 

Fl 00200000. 117,00 kr. á mán. 

FB 0000 3 337,00 kr. 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



Nr. 118 254 13. mars 1989 

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 fyrirenduropnun .............0.0 0000. kr. 1 326,00 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun skal veitunni lokað og 

hún ekki opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt á skrifstofurafveitunnar ... kr. 1 326,00 

HI. HEIMTAUGAGJÖLD. 
At hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald sem hér 

segir: 

Grunngjald af hverri heimtaug .............0.0 00. kr. 219,00 
Auk grunngjalda skal greiða 10% af hverju þús.að .............0.... kr. 20 311,00 
og 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 7Öq, 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. 

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. 370, 21. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 13. mars 1989. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 119 9. mars 1989 

REGLUGERÐ 

um Orðabók Háskólans. 

1. gr. 
Orðabók Háskólans er háskólastofnun og heyrir undir rektor og háskólaráð, sbr. 64. gr. 

háskólareglugerðar. 
2. gr. 

Orðabók Háskólans er vísindaleg orðfræðistofnun. Hlutverk hennar er að vinna að hvers 
kyns orðfræðirannsóknum á íslensku máli, þ.m.t. að orðtaka prentað mál frá upphafi 
prentaldar á Íslandi, svo og texta í handritum frá sama tímabili eftir því sem ástæða þykir til.
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Forgangsverkefni OH er að vinna að samningu sögulegrar orðabókar. Að öðru leyti ákveður 

stjórn OH á hverjum tíma markmið og verkefni OH. 

3. gr. 

Stjórn Orðabókar Háskólans skal hafa á hendi yfirstjórn Orðabókarinnar á vegum 

rektors og háskólaráðs. Hún skal skipuð fimm mönnum, kosnum til fjögurra ára í senn. Einn 

þeirra skal vera forstöðumaður Orðabókarinnar, en aðrir kosnir af háskólaráði. Einn 

stjórnarmanna skal kosinn úr hópi sérfræðinga Orðabókarinnar að fengnum tillögum þeirra 

og þrír að fengnum tillögum heimspekideildar. Rektor skipar einn þeirra þriggja formann 

stjórnarinnar og ákveður þóknun til hans að fengnu samþykki menntamálaráðuneytisins. — 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti, nema atkvæði falli jöfn, þá ræður atkvæði 

formanns. 

4. gr. 

Fastráðnir starfsmenn Orðabókar Háskólans eru: a) forstöðumaður (orðabókarstjóri), 

b) sérfræðingar. 
Stofna má fleiri fastar stöður við Orðabókina með samþykki menntamálaráðherra að 

fenginni heimild í fjárlögum. 

Ráðherra ræður fasta starfsmenn að fengnum tillögum samkvæmt þessari grein. 

Umsækjnendur um sérfræðingsstörf skulu leggja fram með umsókn sinni rækilega skýrslu 

um námsferil sinn og fræðistörf sem þeir hafa unnið, fræðirit og ritgerðir sem máli skipta 

vegna starfsins, prentuð sem óprentuð. Orðabókarstjórn skal dæma um hæfni umsækjenda og 

skal hraða störfum eftir föngum og rökstyðja með hliðsjón af fræðilegu gildi ritverka 

umsækjenda, svo og námsferil og starfsreynslu, hvort hún telur umsækjanda hæfan til að 

gegna sérfræðingsstarfi. Álitsgerð orðabókarstjórnar — eða einstakra stjórnarmanna - skal 

höfð til hliðsjónar við veitingu stöðunnar. Óheimilt er að veita manni sérfræðingsstarf við OH 

nema meirihluti orðabókarstjórnar telji hann hæfan. 

Stjórn Orðabókar Háskólans tilnefnir úr hópi sérfræðinga við stofnunina mann til að 

gegna starfi forstöðumanns. Skal hann skipaður til fjögurra ára í senn að fenginni álitsgerð 

orðabókarstjórnar. 

Um aðrar fastar stöður, sem stofnaðar kunna að verða, skulu gilda hliðstæðar reglur eftir 

því sem við á. 

Lausráðið fólk ræður forstöðumaður með samþykki formanns orðabókarstjórnar eftir 

því sem fé er veitt til í fjárlögum. 

5. gr. 

Aðalstarfssvið stjórnar Orðabókarinnar er þetta: 

a. Stjórnin skal hafa yfirumsjón með orðabókarstarfinu og skipulagningu þess. Skal 

formaður koma að minnsta kosti vikulega í stofnunina og fylgjast með því sem gert er, 

ræða þau vandamál, sem upp kunna að koma, við orðabókarstjóra og aðra starfsmenn 

stofnunarinnar. 

b. Stjórnin hefur, í samráði við rektor og orðabókarstjóra, ráðstöfunarrétt á húsnæði 

Orðabókarinnar, ef óskað er eftir að nýta það til annars en þarfa Orðabókarinnar, þó svo 

að það rekist ekki á starf hennar. 

c. Stjórnin skal, í samráði við orðabókarstjóra, gera áætlanir um árlega fjárþört Orðabókar- 

innar. Fjárlagatillögur skulu kynntar háskólarektor, bæði á undirbúningsstigi og í 

lokagerð. 
d. Ef ágreiningur rís innan stofnunarinnar, sker orðabókarstjórn úr. 

6. gr. 

Orðabók Háskólans starfar í fjórum deildum: 1) Orðtökudeild; 2) Talmálsdeild; 3) 

Ritstjórnardeild og 4) Tölvudeild. Umsjón með hverri deild er í höndum deildarstjóra sem
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jafnframt skal vera skipaður sérfræðingur við OH. Að höfðu samráði við forstöðumann og 
sérfræðinga tilnefnir stjórn OH við menntamálaráðuneytið deildarstjóra hverrar deildar. 

1. gr. 

Verksvið starfsfólks Orðabókarinnar er þetta: 

a. Forstöðumaður leggur stund á hvers kyns orðfræðirannsóknir í tengslum við orðabókar- 
starfið og er hann tengiliður milli stjórnar OH og starfsfólks. Hann hefur með höndum 

daglega verkstjórn á OH og umsjón með því starfi sem þar er unnið. Í upphafi hvers 

starfsárs gefur hann orðabókarstjórn skýrslu um starfsemi liðins árs og leggur fram 
starfsáætlun fyrir það ár. Forstöðumaður er í fyrirsvari fyrir Orðabók Háskólans ásamt 

stjórnarformanni. — Að öðru leyti sinnir forstöðumaður þeim verkefnum sem orðabókar- 

stjórn felur honum og heyra beint undir orðabókarstarfið. 

Forstöðumaður skal halda fundi með sérfræðingum stofnunarinnar tvisvar á ári um 

starfsáætlun og oftar ef þurfa þykir um þau verkefni sem stofnunina varða. Heimilt er að 

kveðja formann orðabókarstjórnar á slíka fundi. Samþykktir slíkra funda skulu bornar 
undir orðabókarstjórn ef þær varða valdsvið hennar. 

b. Sérfræðingar leggja stund á hvers kyns orðfræðirannsóknir í tengslum við orðabókarstarf- 

ið og annast orðtöku og ritstjórn á vegum OH. Í samráði við orðabókarstjóra vinna þeir 

að þeim verkefnum sem orðabókarstjórn markar eða ákveðin hafa verið á starfsmanna- 
fundum, sbr. a-lið. Heimilt er að kveðja sérfræðinga á fund stjórnar OH og jafnframt geta 
þeir óskað eftir fundi með henni. 

8. gr. 

Rekstur stofnunarinnar er kostaður af ríkisfé, samkvæmt því sem fé er veitt til í 
fjárlögum. 

Aðrar tekjur eru þessar: 

a. Styrkir til rannsókna eða greiðsla fyrir umbeðin verkefni. 

b. Gjafir. 

Öflun tekna á þann hátt, er greinir í 2. málsgrein, er háð samþykki stjórnarinnar. 
Ársreikningar stofnunarinnar skulu sendir ríkisendurskoðun til endurskoðunar ásamt 

fylgiskjölum. Samrit reikninganna sendist háskólarektor og menntamálaráðuneytinu. 

9. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum um Háskóla Íslands, nr. 77/1979, 36. gr., sbr. 
64. gr. háskólareglugerðar, nr. 78/1979, og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi 

reglugerð um Orðabók Háskólans nr. 353/1983 með áorðnum breytingum. 

Ákvæði 5. mgr. 4. gr. reglugerðar þessarar, um skipun forstöðumanns, koma þá fyrst til 
framkvæmda er núverandi forstöðumaður lætur af starfi. 

Menntamálaráðuneytið, 9. mars 1989. 

Svavar Gestsson.   
Arni Gunnarsson.



14. mars 1989 257 Nr. 120 
þm
 

. 

1. 1. 

1. 2. 

1.3. 

1. 4. 

Þ „1 

2.12. 

2.13. 

AUGLÝSING 
um starfsleyfi fyrir sorpeyðingu í Dalvík. 

Almenn ákvæði. 
Starfsleyfi þetta gildir fyrir eyðingu á heimilis-, iðnaðar- og verslunarsorpi í Dalvík, 
Ólafsfirði, Árskógsströnd og Svarfaðardalshreppi. 
Eigi má breyta eða auka þennan rekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða annarrar 
mengunar, nema að fengnu nýju starfsleyfi. 

Skylt er að sjá um, að á öllu athafnasvæðinu sé gætt fyllsta hreinlætis, eftir því sem 

kostur er á og umhverfis sé snyrtilegt. 

Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer skv. lögum nr. 

46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

Varnir gegn mengun umhverfis. 

. Þeir aðilar, sem framleiðsluúrgangur og sérstakur úrgangur fellur til hjá, sjá um alla 

meðferð og aðflutning úrgangsins í samráði við heilbrigðisnefnd að mismunandi 

tegundum þessa úrgangs sé haldið aðgreindum í nýtingarskyni. 

. Þeim hluta sérstaks úrgangs, sem telst hættulegur, má ekki blanda saman við annan 

úrgang. Einstökum tegundum hættulegs úrgangs skal auk þess halda aðgreindum í 

samráði við Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd. Losun olíu eða annarra vökva, 

sem valdið geta mengun eða öðrum skaðlegum áhrifum á lífríkið, á eða við sorpeyðing- 
una, er með öllu óheimil. 

„ 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. 
. Sérstakur staður skal vera fyrir brotamálma, leitast skal við að þeir fari til brotamálms- 
vinnslu eftir því sem tök eru á. 

. Viðeigandi ráðstafanir skal gera til að hindra að vargfugl eða meindýr séu á landfylling- 

arsvæðinu. 

. Athafnasvæði sorpeyðingarinnar skal vera vel afgirt og skal gera sérstakar ráðstafanir 
til að fok berist ekki frá staðnum. Sorpbrennsluþró skal vera útbúin fokgrindum að ofan 

og við öskulosunarop. 
. Úrgangur, sem urðaður er skal þakinn a.m.k. 60 cm af jarðvegi. Urðun skal fara fram 

reglulega og leitast skal við að urða úrgang á vel afmörkuðum stöðum innan 

urðunarsvæðisins. 
. Að aflokinni urðun skal svæðið frágengið þannig að snyrtilegt sé og að það falli sem best 

inn í landslagið. Sá skal grasfræi eða öðrum gróðri við lokafrágang. 

. Úrgang, sem kann að berast frá sorpeyðingunni út fyrir afgirt athafnasvæði hennar skal 

hreinsa upp reglulega. 

. Leiðbeiningaskiltum skal koma upp þar sem opnunartímar eru kynntir ásamt umgengni 
um svæðið og hvar losun eigi að fara fram í hvert skipti. 

. Brennsla á bíldekkjum og stærri plasthlutum er ekki heimil og leita skal leiða til 

endurnýtingar eftir því sem kostur er á. 

Losun úrgangs í fjörur við sorpbrennsluna er óheimil. 

Sé gerður verk- eða rekstrarsamningur fyrir sorpeyðinguna skal sá samningur vera Í 

samræmi við ákvæði þessa starfsleyfis.
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2.14. Umsjónarmaður sorpbrennsluþróarinnar skal hafa góða þekkingu á ákvæðum starfs- 

leyfis þessa. 

2.15. 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. Gjaldskrá og eftirlit. 

. 1. Sorpeyðingarstöðin skal árlega greiða eftirlitsgjöld í samræmi við gjaldskrá nr. 355/ 

1986, með síðari breytingum. Gjald þetta skal standa undir kostnaði við reglubundið 

eftirlit Hollustuverndar ríkisins, þar með talinni starfsleyfisvinnslu. 

3. 2. Eftirlitið er með tvennum hætti, annars vegar á vegum Hollustuverndar ríkisins sbr. 

nánar 3. gr. gjaldskrár vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja nr. 355/1986 og hins vegar í 
höndum fyrirtækisins, sem Hollustuvernd ríkisins fær sendar niðurstöður úr og flokkar 

og metur. Sorpeyðing Dalvíkur flokkast í 3. flokk skv. gjaldskrá nr. 355/1986. 

95
) 

4. Gildistaka. 

4. 1. Starfsleyfi þetta, sem gefið er út í samræmi við S. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er með 

stoð í 3. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi þegar 

við birtingu og gildir til næstu 3ja ára frá útgáfudegi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 14. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 121 j 14. mars 1989 

AUGLYSING 

um starfsleyfi fyrir sorpeyðingu í Reykdælahreppi. 

bn
 Almenn ákvæði. 

. Starfsleyfi þetta gildir fyrir eyðingu á heimilis-, iðnaðar- og verslanasorpi. 

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. 

EN
 

þ
 

2. Varnir gegn mengun umhverfis. 

2. 1. Þeir aðilar, sem framleiðsluúrgangur og sérstakur úrgangur fellur til hjá, sjá um alla 

meðferð og aðflutning úrgangsins í samráði við heilbrigðisnefnd 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.
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3. 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. 

. Sérstakur staður skal vera fyrir brotamálma innan girðingar sorpeyðingarinnar og er 
urðun óheimil. Leitast skal við að þeir fari til brotamálmsvinnslu eftir því sem tök eru á. 

Athafnasvæði sorpeyðingarinnar skal vera vel afgirt og skal gera sérstakar ráðstafanir 
til að fok berist ekki frá staðnum. Sorpbrennsluþró skal vera útbúin fokgrindum að ofan 

og við öskulosunarop. 
. Úrgangur, sem urðaður er, skal þakinn a.m.k. 60 em af jarðvegi. Urðun skal fara fram 
reglulega og leitast skal við að urða úrgang á vel afmörkuðum stöðum innan 

urðunarsvæðisins. 

Að aflokinni urðun skal svæðið frágengið þannig að snyrtilegt sé og að það falli sem best 

inn í landslagið. Sá skal grasfræi eða öðrum gróðri við lokafrágang. 
. Úrgang, sem kann að berast frá sorpeyðingunni út fyrir afgirt athafnasvæði hennar skal 

hreinsa upp reglulega. 

Leiðbeiningaskiltum skal koma upp þar sem opnunartímar eru kynntir ásamt umgengni 

um svæðið og hvar losun eigi að fara fram í hvert skipti. 
. Brennsla á bíldekkjum og stærri plasthlutum er ekki heimil og leita skal leiða til 
endurnýtingar eftir því sem kostur er á. 

. Umsjónarmaður sorpbrennsluþróarinnar skal hafa góða þekkingu á ákvæðum starfs- 

leyfis 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. 

Gjaldskrá og eftirlit. 

. Sorpeyðingarstöðin skal árlega greiða eftirlitsgjöld í samræmi við gjaldskrá nr. 355/ 

1986, með síðari breytingum. Gjald þetta skal standa undir kostnaði við reglubundið 

eftirlit Hollustuverndar ríkisins, þar með talinni starfsleyfisvinnslu. 

. Eftirlitið er með tvennum hætti, annars vegar á vegum Hollustuverndar ríkisins sbr. 

nánar 3. gr. gjaldskrár vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja nr. 355/1986 og hins vegar í 
höndum fyrirtækisins, sem Hollustuvernd ríkisins fær sendar niðurstöður úr og flokkar 

og metur. Sorpeyðing Reykdælahrepps flokkast í 3. flokk skv. gjaldskránni. 

Gildistaka. 

. Starfsleyfi þetta, sem gefið er út í samræmi við 5. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er með 

stoð í 3. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi þegar 

við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 14. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson.
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AUGLÝSING 
um gjald fyrir birtingu efnis í B-deild Stjórnartíðinda. 

Gjald fyrir birtingu efnis í B-deild Stjórnartíðinda skal vera sem hér segir frá 1. apríl 1989 

að telja: 
Lágmarksgjald fyrir birtingu efnis allt að einni blaðsíðu er kr. 5 000,00. 
Fyrir hverja byrjaða síðu umfram fyrstu síðu greiðist kr. 5 000,00. 

Fyrir efni sem sérstaklega er óskað eftir að birt sé í aukaútgáfu skal greiða með 80% álagi 

á framangreint gjald. 
Fyrir efni sem sent er til birtingar fullfrágengið, þ.e. sett í ríkisprentsmiðjunni Gutenberg 

og prófarkalesið, er veittur 40% afsláttur. 
Sé efni skilað á disklingi sem unnt er að vinna af í setningartölvu ríkisprentsmiðjunnar 

Gutenberg er veittur 20% afsláttur. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 17. mars 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Jón Thors. 

  

Stjórnartíðindi B 21, nr. 106-122. Útgáfudagur 22. mars 1989.
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17. mars 1989 261 Nr. 123 

REGLUGERÐ 

um bann við tog- og dragnótaveiðum 

á svæðum fyrir Suðurlandi. 

1. gr. 

Frá og með 20. mars 1989 eru allar tog- og dragnótaveiðar bannaðar fyrir Suðurlandi á 
svæðum sem markast þannig: 

1. Að vestan af 21922' V og að austan af 17920' V 

2. Að vestan af 16*40' V og að austan af 16900' V. 

Að sunnan markast bæði svæðin af línu, sem dregin er fjórar sjómílur utan við 

viðmiðunarlínu sbr. 3. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

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. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 104 15. mars 1989 um bann við tog- og 
dragnótaveiðum fyrir Suðurlandi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 17. mars 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson. 

17. mars 1989 
Nr. 124 

VIÐAUKI 

við reglugerð nr. 327 21. júní 1982. 

1. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. tl. 2. gr. sbr. reglugerð nr. 149/1983 skal bann við öllum veiðum á 

svæði fyrir Suðurlandi ekki taka gildi fyrr en kl. 20:00 21. mars 1989. 
B 20 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2. gr. 

17. mars 1989 

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. 

Nr. 125 

Sjávarútvegsráðuneytið, 17. mars 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson. 

AUGLÝSING 
um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyrirtækja. 

14. mars 1989 

Sjávarútvegsráðuneytið hefir ákveðið eftirfarandi hlutfall endurgreiðslu af aðföngum 
fiskvinnslu, sem miðað er við fob-verðmæti útflutningsframleiðslu. Gildir það um útflutning 

frá og með mars 1989 til og með maí 1989. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 2, 10. janúar 

1989. 

a
 

Frysting ........2 00 4,0% 

Rækjuvinnsla ........%.0 0 3,0% 

Hörpudiskvinnsla .........00 0... 3,5% 

Síldarsöltun.......... 0 2,0% 

SöÖltun 2... 3,0% 

Hersla ........ 0 2,0% 

Mjöl-oglýsisvinnsla .........0.. 3,0% 
Lifrarlýsi „0... 2,0% 

Ísvarinogkældflök ................. 2,0% 

Sjávarútvegsráðuneytið, 14. mars 1989. 

. F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 
  

Kristján Skarphéðinsson. 

  

Stjórnartíðindi B 22, nr. 123-125. Útgáfudagur 20. mars 1989.
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17. mars 1989 263 Nr. 126 

AUGLÝSING 
um gjald fyrir tilkynningar o.fl. sem birtist í Lögbirtingablaðinu. 

Samkvæmt 6. gr. laga um birtingu laga og stjórnvaldaerinda, nr. 64 16. desember 1943, er 

gjald fyrir tilkynningar o.fl. sem birtist í Lögbirtingablaðinu hér með ákveðið þannig: 
kr. 

1. Fyrir tilkynningu um skráningu hlutafélaga og samvinnufélaga .................... 3300 
2. Fyrir tilkynningu um skráningufirma ..............00. 000 1250 
3. Fyrir tilkynningu um veitingu prókúruumboðs, breytingu eða afturköllun á prókúruumboði . 1250 
4. Fyrir tilkynningu um breytingu á hlutafélagi, samvinnufélagi eða firma 

(breytingu á stjórn, samþykktum, eigendaskiptio.fl.) ...........0 0... 1250 
5. Fyrir tilkynningu um að hlutafélag eða firma sé hættstörfum ................0.... 300 
6. Fyrir uppboðsauglýsingu, þrjár birtingar .................0 000 1600 
7. Fyrir fjármark (brennimarkinnifalið)................ 0000 300 
8. Fyrir auglýsingu um óskilafénað, fyrir hverja kind eðahross............. 00... 200 
9. Fyririnnköllun ............0020 000 1 600 

10. Fyrir auglýsingu umskiptafund............. 002. 700 

11. Fyrirógildingarstefnu ..............2002 00. 3 000 
12. Fyrir dómsbirtingu .............0022. 00 3000 
13. Fyrir tilkynningu um útdrátt í happdrætti allt að 7 dálksentimetrum ................. 1 000 

Annað efni sem birt er í blaðinu, en eigi fellur undir neinn framangreindra liða, greiðist 

með 150 krónum fyrir hvern dálksentimetra. 
Myndmót, sem nota þarf við prentun auglýsingar, skal auglýsandi leggja til. 
Gjaldskrá þessi öðlast gildi 10. apríl 1989. Fellur þá jafnframt úr gildi auglýsing um gjald 

fyrir tilkynningar o.fl., sem birtist í Lögbirtingablaðinu, nr. 197 12. maí 1987. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 17. mars 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Jón Thors. 

14. mars 1989 Nr. 127 

AUGLÝSING 
um niðurfellingu samþykktar um afgreiðslutíma verslana á Sauðárkróki. 

Hinn 21. febrúar 1989 samþykkti bæjarstjórn Sauðárkrókskaupstaðar að fella úr gildi 
samþykkt um afgreiðslutíma verslana á Sauðárkróki, sem upphaflega var sett með heimild í 1. 

gr. laga nr. 17/1936 um samþykktir um lokunartíma sölubúða, og félagsmálaráðuneytið 
staðfesti hinn 6. apríl 1987. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Samkvæmt beiðni bæjarstjórnar Sauðárkrókskaupstaðar hefur félagsmálaráðuneytið 

staðfest fyrrgreinda samþykkt bæjarstjórnar Sauðárkrókskaupstaðar frá 21. febrúar 1989 og 
fellur því samþykkt um afgreiðslutíma á Sauðárkróki nr. 164/1987 hér með úr gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. mars 1989. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir.   
Þórhildur Líndal. 

Nr. 128 22. mars 1989 

REGLUGERÐ 

um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum fyrir Suðurlandi. 

1. gr. 

Frá og með 23. mars 1989 eru allar tog- og dragnótaveiðar bannaðar fyrir Suðurlandi á 

svæðum sem markast þannig: 

I. Að vestan af 21922' V og að austan af 20934' V 

2. Að vestan af 19930' V og að austan af 17920' V 
3. Að vestan af 16%40' V og að austan af 16900' V. 

Að sunnan markast svæðin af línu, sem dregin er fjórar sjómílur utan við viðmiðunarlínu 

sbr. 3. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

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. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 123 17. mars 1989 um bann við tog- og 

dragnótaveiðum fyrir Suðurlandi og reglugerð nr. 78 2. mars 1989 um bann við tog- og 

dragnótaveiðum við Vestmannaeyjar. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 22. mars 1989. 

F.h.r. 

Gylfi Gautur Pétursson.   
Þórður Eyþórsson. 

  

Stjórnartíðindi B 23, nr. 126-128. Útgáfudagur 22. mars 1989.
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29. mars 1989 265 Nr. 129 

REGLUGERÐ 

um línu- og netasvæði út af Suðurlandi. 

1. gr. 

Á tímabilinu frá og með 2. apríl 1989 til og með 15. maí 1989 eru allar veiðar með botn- og 
flotvörpu bannaðar á svæði, sem markast af línum, sem dregnar eru á milli eftirgreindra 
punkta: 

a) 63910'0 N, 22000'0 V. 

b) 63%25'3 N, 22900'0 V. 

c) 63933'7 N, 23903'0 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 fisk- 

veiðilandhelgi Íslands, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. mars 1989. 

. F.h.r. 

Arni Kolbeinsson.   
Þórður Eyþórsson. 

16. mars 1989 Nr. 130 

GJALDSKRÁ 
vegna kostnaðar við umfjöllun um aukefni í matvælum á vegum 

Hollustuverndar ríkisins. 

1. gr. 

Gjöld vegna umsóknar, skráningar og eftirlits með aukefnum í matvælum á vegum 
Hollustuverndar ríkisins skulu vera sem hér segir: 

Umsóknargjald, sbr. 10. gr. reglugerðar nr. 409/1988- 
Umsókn vegna aukefnis sem ekki hefur verið leyft áður til notkunar hérlendis, kr. 

56 400,00, á hvert efnasamband í matvælaflokki. 

Umsókn vegna aukefnis sem áður hefur verið leyft til notkunar hérlendis, kr. 37 600,00, 

á hvert efnasamband í matvælaflokki. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Skráningar- og árgjald, sbr. 12. gr. reglugerðar nr. 409/1988: 
Skráning aukefnis eða aukefnablöndu, kr. 6 480,00. 

Árgjald framleiðanda eða innflytjanda vörutegundar kr. 7 600,00, auk kr. 1 620,00, á 
hverja vörutegund fyrir 1-15 tegundir og kr. 810,00, á hverja vörutegund umfram 15. 

2. gr. 

Hollustuvernd ríkisins er heimilt að lækka gjald þeirra aðila sem fullnægja kröfum 

stofnunarinnar um meðferð og tilkynningaskyldu aukefna í matvælum um allt að 30%. 

3. gr. 

Gjaldskrá þessi sem sett er skv. tillögum stjórnar Hollustuverndar ríkisins skv. heimild í 

17. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, sbr. og 10. og 12. gr. 

reglugerðar nr. 409/1988, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálráðuneytið, 16. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 131 14. mars 1989 

GJALDSKRÁ 
fyrir heilbrigðiseftirlit á Suðurlandssvæði fyrir árið 1989. 

1. gr. 

Gjöld vegna heilbrigðiseftirlits á Suðurlandssvæði, sbr. gjaldskrá nr. 470/1985, skulu á 

árinu 1989 vera sem hér segir: 

Eftirlitsgjöld: Leyfisgjöld: 

1. flokkur kr. 7 500,00. 1. flokkur kr. 2 900,00. 

2. flokkur kr. 15 000,00. 2. flokkur kr. 5 800,00. 

3. flokkur kr. 28 500,00. 3. flokkur kr. 8 700,00. 

4. flokkur kr. 48 000,00. 4. flokkur kr. 11 600,00. 

Gjöld fyrir vottorð eru: 

kr. 1 000,00. 

2. gr. 

Ofangreind gjaldskrá sveitarfélaga á starfssvæði heilbrigðiseftirlits Suðurlands staðfestist 

hér með skv. 22. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast 
gildi þegar í stað með ofangreindum gildistíma. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 14. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 451/1977 um Rafmagnsveitu Reykjavíkur, 

sbr. reglugerð nr. 776, 29. nóvember 1983. 

1. gr. 

6. mgr. 16. gr. breytist og orðist svo: 

Rafmagnsveitan ákveður gjalddaga reikninga. Útgáfudag reiknings, gjalddaga og 

greiðslustað skal tilgreina á reikningi. 
7. mgr. 16. gr. breytist og orðist svo: 
Verði greiðslufall á reikningi, hvort sem um er að ræða áætlunarreikning eða álestrar- 

reikning, má Rafmagnsveitan áskilja sér og innheimta dráttarvexti frá og með gjalddaga 

reiknings til greiðsludags. 
Í 1. mgr. 17. gr. breytist orðið „eindagi“ í „gjalddaga“. 

2. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur, 

staðfestist hér með samkvæmt 24. gr. orkulaga nr. 58/1967 til þess að öðlast þegar gildi og 

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

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

Jón Sigurðsson. Páll Flygenring. 

20. mars 1989 Nr. 133 

REGLUGERÐ 

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

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

reglugerð nr. 340, 8. júlí 1987. 

1. gr. 

6. mgr. 24. gr. breytist og orðist svo: 
Hitaveitan ákveður gjalddaga reikninga. Útgáfudag reiknings, gjalddaga og greiðslustað 

skal tilgreina á reikningi. 
7. mgr. 24. gr. breytist og orðist svo: 
Verði greiðslufall á reikningi, hvort sem um er að ræða áætlunarreikning eða álestrar- 

reikning, má Hitaveitan áskilja sér og innheimta dráttarvexti frá og með gjalddaga reiknings 
til greiðsludags. 

Í 9. mgr. 24. gr. breytist orðið „eindagi“ í „gjalddaga“. 

2. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur, 

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

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

eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

Jón Sigurðsson. Páll Flygenring.



Nr. 134 268 30. mars 1989 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrám rafveitna. 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967, sbr. og lög nr. 6, 27. febrúar 1989, um 

breytingu á lögum nr. 56, 16. maí 1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 
viðskiptahætti, hefur Verðlagsráð heimilað og ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar á 

gjaldskrám rafveitna er taki gildi 1. apríl 1989. 

Gjaldskrá Rafveitu Selfoss, nr. 374, 25. júlí 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium...............00 0. 8,0% 

Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, nr. 387, 25. júlí 1988. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium.............. 0000. 8,0% 
Gjaldskrá Rafveitu Stokkseyrar, nr. 341, 5. júlí 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium............... 000. 8,0% 

Iðnaðarráðuneytið, 30. mars 1989. 

F. h. rr. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 135 30. mars 1989 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrám hitaveitna. 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967, sbr. og lög nr. 6, 27. febrúar 1989, um 

breytingu á lögum nr. 56, 16. maí 1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 

viðskiptahætti, hefur Verðlagsráð heimilað og ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar á 
gjaldskrám hitaveitna er taki gildi 1. apríl 1989. 

Gjaldskrá Hitaveitu Eyra, nr. 285, 3. júní 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnarhækkium..........000 0000 8,0% 
Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss, nr. 312, 21. júní 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium.............. 0... 8,0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Egilsstaða og Fella, nr. 311, 21. júní 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium..............0 000. 8,0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Reykhólahrepps, nr. 167, 21. apríl 1987. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium............... 0... 8,0% 

Iðnaðarráðuneytið, 30. mars 1989. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 
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31. mars 1989 269 Nr. 136 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir Seðlabanka Íslands, nr. 470 

frá 14. nóvember 1986. 

1. gr. 

19. gr. reglugerðarinnar breytist svo: 

a. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður svohljóðandi: 

Á sama hátt skal Seðlabanki Íslands láta sömu reglur, eða jafngildar gilda um 
verðbréfasjóði með kaupskyldu á öruggum verðbréfum, einkum ríkisskuldabréfum, eftir 
því sem við getur átt. 

b. 4. mgr. orðist svo: 
Seðlabankanum er enn fremur heimilt að setja innlánsstofnunum reglur um lágmark 

eða meðaltal lauss fjár sem þeim ber ætíð að hafa yfir að ráða. Með lausu fé er átt við 

íslenskan gjaldmiðil í sjóði, óbundin nettóinnlán í íslenskum gjaldmiðli í bönkum, 
heildareignir að frádregnum heildarskuldum, sem bundnar eru gengi erlendra gjald- 
miðla, ríkisvíxla eða aðrar sambærilegar eignir. 

c. Við bætist ný málsgrein er verði 5. mgr. og orðist svo: 
Seðlabankanum er heimilt að setja innlánsstofnunum reglur um gengisbundnar 

eignir og skuldir þeirra (gjaldeyrisjöfnuð), svo og endurlánajöfnuð sem miði að því að 

hlutaðeigandi innlánsstofnanir skuli sjá til þess að slíkar eignir séu í jafnvægi þannig að 
gengisáhætta sé sem minnst. Seðlabankinn getur beitt innlánsstofnanir viðurlögum 
samkvæmt ákvæðum 70. gr. sé ákvörðunum bankans í þessum efnum ekki hlítt. 

2. gr. 

2. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Seðlabankinn getur að fengnu samþykki ráðherra bundið vaxtaákvarðanir innlánsstofn- 

ana takmörkunum til að tryggja að raunvextir útlána innlánsstofnana verði hóflegir og eigi 
hærri en þeir eru að jafnaði í helstu viðskiptalöndum Íslendinga, svo og til að draga úr 

óhæfilegum vaxtamun milli inn- og útlána að teknu tilliti til annarra tekna innlánsstofnana. 

Við 20. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein sem verði 3. mgr. og orðist svo: 

Hafi Seðlabanki Íslands hlutast til um vexti hjá innlánsstofnunum á grundvelli þessarar 

greinar getur bankinn, meðan sú íhlutun varir, að fengnu samþykki ráðherra, bundið 

ávöxtunarkröfur og annað endurgjald fyrir fjármagn í viðskiptum eignarleigufyrirtækja, 

verðbréfafyrirtækja og verðbréfasjóða takmörkunum sem miðast við hliðstæða áhættuflokka. 

Setur Seðlabankinn um það nánari reglur. 

3. og 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar verði 4. og5. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar og orðist 
svo: 

Seðlabankinn ákveður hæstu leyfilegu dráttarvexti skv. 10. og 11. gr. vaxtalaga nr. 25/ 
1987 með áorðnum breytingum. 

Ákvarðanir Seðlabankans skv. 2., 3. og 4. mgr. skulu birtar í Lögbirtingablaði. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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3. gr. 

60. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Sérstök endurskoðunardeild skal starfa við bankann undir umsjón bankaráðs. Auk þess 

skal endurskoðun hjá Seðlabanka Íslands framkvæmd af Ríkisendurkoðun og skoðunar- 
manni, sem ráðherra skipar til fjögurra ára í senn, og skal hann vera löggiltur endurskoðandi. 

Endurskoðun skal framkvæmd sem hér segir: 
a. Kanna skal reglulega innra eftirlit bankans. Ef veikleikar finnast á fyrirkomulagi þess, 

skal bankaráði og bankastjóra skýrt frá þeim skriflega þegar í stað. Jafnframt skal gera 

tillögur um úrbætur. 
b. Endurskoðun skal framkvæma í samræmi við góða endurskoðunarvenju og í því 

sambandi gerðar þær kannanir á bókhaldi og öðrum gögnum, sem nauðsynlegar kunna 

að þykja. 

c. Að lokinni endurskoðun skal Ríkisendurskoðun og skoðunarmaður í áritun láta í ljósi álit 

sitt á áreiðanleika ársreikninga Seðlabankans og í henni skal koma fram, að ársreikning- 

urinn sé saminn Í samræmi við góða reikningsskilavenju. Auk þess skal endurskoðandi 

gefa ráðherra og bankaráði skriflega skýrslu um endurskoðunina. 
Endurskoðun nær á sama hátt til sjóða, sem starfræktir eru á vegum bankans, nema 

sérstaklega sé fyrirmælt um endurskoðun þeirra af öðrum aðilum í lögum, reglugerðum 
eða skipulagsskrám. 

4. gr. 

70. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Nú fullnægir innlánsstofnun eða önnur sambærileg stofnun, sem um ræðir í 12. gr., ekki 

þeirri skyldu að leggja inn á reikning á tilskildum tíma hjá Seðlabankanum þá fjárhæð, sem 

bankinn hefur úrskurðað bindiskylda skv. ákvæðum 19. gr. og reglum settum skv. þeirri grein, 

eða innlánsstofnun hlýðir ekki reglum, sem bankinn setur skv. 4. og 5. mgr. 19. gr. um 

lágmark eða meðaltal lauss fjár annars vegar og um gengisbundnar eignir og skuldir 

innlánsstofnana hins vegar, og er þá bankastjórn heimilt að ákveða viðurlög, ef þessum 

atriðum er ekki fullnægt, þ. á m. að krefjast viðurlaga af þeirri fjárhæð, sem vantar eða skyldu 

um laust fé eða reglum um gengisbundnar eignir og skuldir innlánsstofnana er ekki fullnægt. 
Viðurlögin skulu í hverju tilviki samsvara 30 daga vanskilavöxtum (dráttarvöxtum) eins og 

þeir eru ákveðnir í hlutaðeigandi mánuði. 
Innheimt viðurlög skulu renna að % hlutum til ríkissjóðs og skulu þau greidd 1. júní ár 

hvert fyrir næstliðið ár, í fyrsta sinn 1. júní 1989 fyrir árið 1988. 

5. gr. 
Reglugerð þessi um breytingu á reglugerð fyrir Seðlabanka Íslands. nr. 470/1986 sem sett 

er skv. lögum nr. 36/1986, sbr. lög nr. 11 frá 30. mars 1989, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 31. mars 1989. 

Jón Sigurðsson.   
Björn Friðfinnsson. 
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31. mars 1989 211 Nr. 137 

REGLUGERÐ 

um jöfnunartoll á innfluttar kökur og majones. 

1. gr. 

Greiða skal í ríkissjóð við tollafgreiðslu jöfnunartoll, 24%, af kökum, sem flokkast í tnr. 

1905.9009 og 16% af majonesi sem flokkast tnr. 2103.9002 í viðauka I við tollalög nr. 55/1987, 
með áorðnum breytingum. 

2. gr. 

Jöfnunartollur samkvæmt 1. gr. skal lagður á tollverð vöru og skulu ákvæði 8.-10. gr. 
tollalaga nr. 55/1987, með áorðnum breytingum, gilda eftir því sem við getur átt. 

Að því leyti sem ekki er kveðið á um vöruflokkun, gjalddaga, innheimtu, stöðvun 

tollafgreiðslu, lögvernd, viðurlög, refsingu og aðra framkvæmd innheimtu jöfnunartolls skulu 

gilda eftir því sem við getur átt ákvæði tollalaga nr. 55/1987, með áorðnum breytingum, svo og 
reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim. 

3. gr. 

Tollstjórar annast innheimtu jöfnunartolls samkvæmt reglugerð þessari og standa skil á 

þeim til ríkissjóðs eftir þeim fyrirmælum sem fjármálaráðuneytið setur um skil innflutnings- 

gjalda, sbr. 15. gr. reglugerðar nr. 530/1975, um reikningsskil innheimtumanna ríkissjóðs. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 118. gr. tollalaga nr. 55/1987 til að öðlast gildi 

þegar í stað og skal hún gilda til 30. september 1989. 

Fjármálaráðuneytið, 31. mars 1989. 

Olafur Ragnar Grímsson.   
Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

20. mars 1989 Nr. 138 

GJALDSKRÁ 
vegna hundahalds í Laxárdalshreppi. 

1. gr. 

Gjald fyrir að halda hund í Búðardal, skv. samþykkt um hundahald í Laxárdalshreppi frá 
9. mars 1989, skal vera kr. 400 fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði fyrir tímabilið 1. mars 
1989 til jafnlengdar 1990. Gjaldið greiðist fyrirfram og óskipt fyrir tímabilið 1. mars 1989 til 
jafnlengdar 1990. Gjaldið greiðist fyrirfram og óskipt fyrir tímabilið með eindaga 1. maí 1989. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2. gr. 

20. mars 1989 

Ofangreind gjaldskrá sveitarstjórnar Laxárdalshrepps staðfestist hér með skv. 22. gr. 

laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast gildi þegar í stað með 

ofangreindum gildistíma. 

Nr. 139 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 20. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru. 

Rekstrarreikningur 1988. 

  

  

  

  

Gjöld Tekjur 

Vextir af sparisjóðsbóknr.12445 „.............. 5 602,29 

Vextir af kjörbóknr.260286 .......... 0... 6 814,23 
Tekjuafgangur ........0..00 0 12 416,52 

kr. 12 416,52 12 416,52 

Efnahagsreikningur 31. desember 1988. 

Eignir Skuldir 
Höfuðstóll ......... 10 000,00 
Tekjuafgangur frá fyrriárum ...... kr. 43 806,97 

Tekjuafgangur 1988 ............ kr. 12 416,52 56 223,49 

Sparisjóðsbóknr.12445 ..........0. 0. 38 697,52 
Kjörbóknr.260286 .........00 27 525,97 

Kr. 66 223,49 66 223,49 
  

Selfossi, 14. febrúar 1989. 

F.h. Kvenfélags Selfoss, 

Guðrún Bárðardóttir. 
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4. apríl 1989 273 Nr. 140 

REGLUGERÐ 

um bann við dragnótaveiðum á Eyjafirði. 

1. gr. 

Frá og með 6. apríl 1989 til og með 15. apríl 1989 eru allar veiðar með dragnót bannaðar á 

Eyjafirði innan línu, sem dregin er milli eftirtalinna punkta: 

1. 66%04N — 18931'6 V 
2. 6603N — 18917'5 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 gildi frá og með 6. apríl 1989 og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 98 8. mars 1989, um 

bann við dragnóta- og línuveiðum í Eyjafirði. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 4. apríl 1989. 

F. h. r. 

Arni Kolbeinsson. 
  

Þórður Eyþórsson. 

30. mars 1989 REGLUGERÐ Nr. 141 

um breyting á reglugerð nr. 61/1989, um greiðslustað, gjalddaga og 

fullnustu aðflutningsgjalda vegna tollmeðferða á innfluttum vörum. 

1. gr. 

A-liður 2. málsgr. 9. gr. reglugerðarinnar orðist svo: Farmflytjandi skal því aðeins fallast 

á skiptingu farmskrárnúmers að innflytjandi framvísi sjálfstæðum vörureikningum fyrir 

hverja skiptingu. Með öllu er óheimilt að skipta vörusendingu ef skiptingin leiðir til 

breyttrar tollflokkunar vörusendingar. Leiki vafi á slíku skal farmflytjandi hafna beiðni 

um skiptingu. Farmflytjandi skal bera ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda leiði skipting til 

breyttrar gjaldtöku. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 141 274 30. mars 1989 

2. gr. 

4. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Ríkistollstjóri getur heimilað flutningsmiðlurum með sömu skilyrðum og ræðir í 3. mgr. 
að annast skiptingu safnsendinga enda sé ríkissjóði sett fullnægjandi trygging, að mati 
ríkistollstjóra, fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, dráttarvaxta og öðrum kostnaði í formi 
bankaábyrgðar eða hliðstæðrar ábyrgðar, skriflegt samkomulag liggi fyrir um að vörurnar 
verði áfram í vörslu og á ábyrgð farmflytjanda svo og skil á aðalfarmskrá, safnskrá, 

aðalfarmbréfi og undirfarmbréfum til tollstjóra og endurskoðunardeildar ríkistollstjóraemb- 

ættisins. Hafi flutningsmiðlara verið veitt leyfi samkvæmt 65. gr. tollalaga, nr. 55/1987, þarf 
samkomulag við farmflytjanda ekki að liggja fyrir en ákvæði þessarar málsgreinar gilda að 

öðru leyti auk þess sem ríkistollstjóri getur sett nánari fyrirmæli um flutning og vörslu 

vörusendinga. 

3. gr. 
5. málsgr. 9. gr. reglugerðarinnar falli brott. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 106. og 108. gr., sbr. 148. gr. tollalaga nr. $5/1987, með 

síðari breytingum, til að öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 30. mars 1989. 

F.h.r. 

Sigurgeir Jónsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 
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16. mars 1989 275 Nr. 142 

GJALDSKRÁ 
fyrir útselda vinnu vegna þjónustuverkefna Hollustuverndar ríkisins. 

1. gr. 

Gjald Hollustuverndar ríkisins fyrir ráðgjöf og sérfræðiþjónustu skal vera sem hér segir: 

1. Sérfræðingur, 1 880,00, kr./klst. 

2. Aðstoðarmaður, 1 420,00, kr./klst. 

Tímar skulu taldir í heilum og hálfum klst. 

2. gr. 

Gjöld fyrir reglubundnar efna- og örverurannsóknir er stofnunin annast á dagvinnutíma- 

bili skulu vera sem hér segir: 

Eðlis- og efnarannsóknir: kr. 

Ákvörðun á sýrumagni (títrun) ...........0.. 000. 475 

Ákvörðun á sýrustigi (pH) ...........0. 00... 360 
Eðlisþyngd (pyknometer) .......0..02 000 700 
Fitumæling (Gerber) ........... 0000 715 
Fosfatasepróf ............202 00 480 
Litprófun (reduktase próf) ..........0000 000 480 
Mæling á fríu og bundnu klóri (Lovibond) ..........0 0000. 290 
Peroxidase próf ...........000 020 480 
Þurrefnisákvörðun............02 00 480 

Örverurannsóknir: 

Undirbúningur sýna og gerð vottorðs ........00. 0 680 

Talning eftir ræktun á agaræti (mism. hitastig) ................... 560 
Kólierlar MPN eða VRBA .......0% 020 415 

Saurkóligerlar, MPN eða VRBA .......200 000 415 

Straphylococcusaur€eus........2%02 0 650 

Ger-eða myglusveppir ........%00 00 560 
Sulfit-afoxandi clostridia ...........0...00 0 635 

Bacilluscerews ............ 00. 635 
Clostridium perfring€ens ........0.... 00 860 

Brochotrixthermospacta..........%.0 00 635 
Gram-neikvæðir gerlaráCVagar ........0.0.0. 000. 560 

Pseudomanas, frúoriserandi.............. 00. 635 

Fecalstreptococcar .........00 0 635 

Mjólkursýrugerlar ............ 02. 635 

Loftfirrðræktun ...........2 000 750 

Rodac-skálar meðæti ...........2%. 00. 75 
Delvopróf (antibiotika)..........%. 000 635 

Camphylobacter, ræktun, gr€ining............ 000 1450 

Salmonella, forræktun og forgr€ining ............ 0... 1350 
Salmonella, biogreining með API 20E (undirbúningur fyrir API 

prófinnifalinn) ............. 00... 1770 

Antibiotika mæling á agaræti (sjá 7. gr.) 
Ræktun með Millipore síun (sjá 7. gr.) 

Smásjárrannsókn (sjá 7. gr.). 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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3. gr. 
Stofnuninni er heimilt að leggja 30% álag á gjald fyrir efna- og örverurannsóknir skv. 2. 

gr., sé þess óskað að þær verði gerðar utan dagvinnutímabils. 

4. gr. 

Stofnunni er heimilt að innheimta gjald fyrir flutning sýna, ferðir- og uppihald. 

S. gr. 
Gjald vegna útgáfu vottorðs eða annarrar skjalfestrar yfirlýsingar er varðar niðurstöður 

sýnis er kr. 460 fyrir hvert vottorð umfram eitt. 

6. gr. 
Heilbrigðiseftirliti sveitarfélaganna skal veittur 30% afsláttur frá gjaldskránni. Þó er 

heimilt að veita allt að 50% afslátt vegna rannsóknastarfa sé reglum, sem stofnunin setur, 

fullnægt. 

1. gr. 

Heimilt er að veita öðrum aðilum en heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga allt að 20% afslátt 
frá gjaldskránni vegna stórra verkefna og möguleika til að lækka kostnað við þjónustuna. 

8. gr. 
Gjald fyrir rannsóknir sem ekki eru taldar upp í 2. gr. skal Hollustuvernd ríkisins ákveða í 

samræmi við fjölda vinnustunda og gjald skv. 1. gr. 

9. gr. 
Stofnunni er heimilt að gera föst verktilboð eða verksamninga vegna sérfræðiráðgjafar og 

þjónustustarfa sinna. 

10. gr. 
Gjalddagi reikninga er 20 dögum eftir útgáfu og eindagi einum mánuði síðar. 

11. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er skv. heimild í 17. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og 
heilbrigðiseftirlit, að fengnum tillögum stjórnar Hollustuverndar ríkisins, staðfestist hér með 
til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 143 14. mars 1989 

AUGLÝSING 
um starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Akranesi. 

1. Almenn ákvæði. 

1. 1. Starfleyfi þetta gildir fyrir eyðingu á heimilis-, iðnaðar- og verslanasorpi á Akranesi. 
1. 2. Eigimábreytaeðaaukaþennanrekstur,efþaðgeturleitttilaukinnarog/eðaannarrar 

mengunar, nema að fengnu nýju starfsleyfi.
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1. 3. 

1. 4. 

2. 

Skylt er að sjá svo um, að á öllu athafnasvæðinu sé gætt fyllsta hreinlætis, og umhverfið 
sé snyrtilegt. 
Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer skv. lögum nr. 
46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

Varnir gegn mengun umhverfis. 

2. 1. Þeir aðilar, sem framleiðsluúrgangur og sérstakur úrgangur fellur til hjá, sjá um alla 

meðferð og flutning úrgangsins í samráði við heilbrigðisnefnd. Sveitarstjórn getur 

ákveðið í samráði við heilbrigðisnefnd að mismunandi tegundum þessa úrgangs sé 

haldið aðgreindum í nýtingarskyni. 
. Þeim hluta sérstaks úrgangs, sem telst hættulegur, má ekki blanda saman við annan 
úrgang. Einstökum tegundum hættulegs úrgangs skal auk þess halda aðgreindum í 

samráði við Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd. Koma skal upp móttökuað- 

stöðu fyrir slíkan úrgang. 

. Sérstakur staður skal vera fyrir brotamálma innan girðingar sorpeyðingarinnar, leitast 
skal við að þeir fari til brotamálmsvinnslu eftir því sem tök eru á. Fjarlægja skal alla 
vökva og rafgeyma úr bílflökum áður en þeir fara í brotavinnslu. 

. Á móttökustað sorpeyðingarinna skal koma upp gámum fyrir úrgang til nota utan 

opnunartíma sorpeyðingarinnar. Staðsetja skal einnig slíka gáma á hentugum stað á 

Akranesi og öðrum þjónustustöðum sorpeyðingarinnar. 
. Brennsla eða urðun á bíldekkjum og stærri plasthlutum er ekki heimil og leita skal leiða 

til endurnýtingar eftir því sem kostur er á. 
. Viðeigandi ráðstafanir skal gera til að útiloka að vargfugl eða meindýr séu á 
landfyllingarsvæðinu. 

. Athafnasvæði sorpeyðingarinnar skal vera vel afgirt og skal gera sérstakar ráðstafanir 

til að fok berist ekki frá staðnum. Koma skal upp vindmönum úr jarðvegi, a.m.k. 
tveggja metra háum, umhverfis urðunarsvæðið. Mannheld, 2 metra há girðing með 

þéttriðnum möskvum skal vera á vindmöninni. Færanlegar fokgrindur skulu vera á 
staðnum. Umhvefis allt svæðið skal vera fjárheld girðing, þ.e.a.s. gaddavírsstrengur að 

neðan og ó strengja net með tveim gaddavírsstrengjum að ofan. Traust hlið skal vera á 
girðingu þessari, hlið þetta skal vera læst utan afgreiðslutíma. 

. Úrgang sem kann að berast frá sorpeyðingunni út fyrir afgirt athafnasvæði hennar skal 

hreinsa upp reglulega. 

. Leiðbeiningarskiltum skal koma upp þar sem opnunartímar eru kynntir ásamt um- 
gengni um svæðið og hvar losun eigi að fara fram í hvert skipti. Opnunartímar skulu 
ákveðnir í samráði við heilbrigðisnefnd. 

. Úrgangur, sem urðaður er skal þakinn a.m.k. 60 em af jarðvegi. Urðun skal fara fram 

reglulega og leitast skal við að urða úrgang á vel afmörkuðum stöðum innan 

urðunarsvæðisins. 

. Að aflokinni urðun skal svæðið frágengið þannig að snyrtilegt sé og það falli sem best 

inn í landslagið. Sá skal grasfræi eða planta öðrum gróðri við lokafrágang. 
. Sé gerður verk- eða rekstrarsamningur fyrir sorpeyðinguna skal sá samningur vera í 

samræmi við ákvæði þessa starfsleyfis. 

. Umsjónarmaður á sorpeyðingarstaðnum skal hafa góða þekkingu á ákvæðum starfs- 

leyfis þessa. Umsjónar- og eftirlitsmaður skal vera á staðnum á auglýstum opnunartím- 

um. 
. 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. 

B21



Nr. 143 278 14. mars 1989 

3. Gjaldskrá og eftirlit. 

3. 1. Sorpeyðingarstöðin skal árlega greiða eftirlitsgjöld í samræmi við gjaldskrá nr. 355/ 
1986, með síðari breytingum. Gjald þetta skal standa undir kostnaði við reglubundið 

eftirlit Hollustuverndar ríkisins, þar með talinni starfsleyfisvinnslu. 
3. 2. Eftirlitið er með tvennum hætti, annars vegar á vegum Hollustuverndar ríkisins sbr. 

nánar 3. gr. gjaldskrár vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja nr. 355/1986 og hins vegar í 

höndum fyrirtækisins, sem Hollustuvernd ríkisins fær sendar niðurstöður úr og flokkar 
og metur. Sorpeyðing Akraness flokkast í 2. flokk skv. gjaldskránni. 

4. Gildistaka. 
4. 1. Starfsleyfi þetta, sem gefið er út í samræmi við 5. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er 
með stoð í 3. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast 
gildi þegar við birtingu og gildir til næstu 3ja ára frá útgáfudegi. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 14. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 144 14. mars 1989 

AUGLÝSING 
um starfsleyfi fyrir sopreyðingu á Siglufirði. 

1. Almenn ákvæði. 

1. 1. Starfsleyfi þetta gildir fyrir eyðingu á heimilis-, iðnaðar og verslanasorpi á Siglufirði. 

1. 2. Eigimábreytaeðaaukaþennanreksturefþað geturleitttilaukinnarog/eðaannarrar 

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. 

Ea Varnir gegn mengun umhverfis. 

„ 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. Koma skal upp móttökuað- 
stöðu fyrir slíkan úrgang. Losun olíu eða annarra vökva, sem valdið geta mengun eða 
öðrum skaðlegum áhrifum á lífríkið er með öllu óheimil. Koma skal upp móttöku og 
eyðingaraðstöðu fyrir slíkan úrgang. 

2. 3. 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. 

t
o
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2. 4 

2.13. 
2.14. 

3.1 

4. 

4.1 

- Sérstakur staður skal vera fyrir brotamálma innan girðingar sorpeyðingarinnar. Leitast 

skal við að urða brotamálma eftir því sem tök eru á. 

Losa skal alla vökva og rafgeyma úr bílflökum áður en þeir fara í brotavinnslu. 
. Á móttökustað sorpeyðingarinnar skal koma upp gámum fyrir óbrennanlegan úrgang. 
Staðsetja skal einnig slíka gáma á hentugum stað á Siglufirði. 

. Viðeigandi ráðstafanir skal gera til að hindra að vargfugl eða meindýr séu á sorpeyðing- 
arsvæðinu. 

. Athafnasvæði sorpeyðingarinnar skal vera vel afgirt og skal gera sérstakar ráðstafanir 

til að fok berist ekki frá staðnum. Sorpbrennsluþró skal vera útbúin fokgrindum að ofan 
og við öskulosunarop. 

. Úrgangur, sem urðaður er skal þakinn a.m.k. 60 cm af jarðvegi. Urðun skal fara fram 

reglulega og leitast við að urða úrgang á vel afmörkuðum stöðum innan urðunarsvæðis- 
ins. 

- Að aflokinni urðun skal svæðið frágengið þannig að snyrtilegt sé og að það falli sem best 

inn í landslagið. Sá skal grasfræi eða öðrum gróðri við lokafrágang. 

. Úrgang, sem kann að berast frá sorpeyðingunni út fyrir afgirt athafnasvæði hennar, skal 

hreinsa upp reglulega. 
. Leiðbeiningaskiltum skal koma upp þar sem opnunartímar eru kynntir ásamt umgengni 

um svæðið og hvar losun eigi að fara fram í hvert skipti. 
. Brennsla á bíldekkjum og stærri plasthlutum er ekki heimil og leita skal leiða til 

endurnýtingar eftir því sem kostur er á. 
Losun úrgangs í fjörur við sorpbrennsluna er óheimil. 
Sé gerður verk- eða rekstrarsamningur fyrir sorpeyðinguna skal sá samningur vera í 
samræmi við ákvæði þessa starfsleyfis. 

- Umsjónarmaður sorpbrennsluþróarinnar skal hafa góða þekkingu á ákvæðum starfs- 
leyfis 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. 

Gjaldskrá og eftirlit. 

. Sorpeyðingarstöðin skal árlega greiða eftirlitsgjöld í samræmi við gjaldskrá nr. 355/ 
1986, með síðari breytingum. Gjald þetta skal standa undir kostnaði við reglubundið 

eftirlit Hollustuverndar ríkisins, þar með talinni starfsleyfisvinnslu. 

. Eftirlitið er með tvennum hætti, annars vegar á vegum Hollustuverndar ríkisins, sbr. 

nánar 3. gr. gjaldskrár vegna starfleyfisskyldra fyrirtækja nr. 355/1986, og hins vegar í 

höndum fyrirtækisins, sem Hollustuvernd ríkisins fær sendar niðurstöður úr og flokkar 

og metur. Sorpeyðing Siglufjarðar flokkast í 3. flokk skv. gjaldskránni. 

Gildistaka. 

. Starfsleyfi þetta, sem gefið er út í samræmi við S. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er með 

stoð í 3. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi þegar 

við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 14. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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REIKNINGUR 

Tryggingarsjóðs viðskiptabanka, fyrir árið 1988. 

Rekstrarreikningur 1988 

Tekjur: 

Árgjöld viðskiptabanka ...........0.. 0. 
Verðbætur og vextir afverðbréfum .................. 

Vaxtatekjur afbankainnstæðum ................. 2. 

Gjöld: 
Stjórnarlaun .........0.0 0 
Annar rekstrarkostnaður ......... 000. 

Verðbreytingagjöld ..........00. 00 

Gjöld alls 

Hreinar tekjur 

Efnahagsreikningur 31. desember 1988. 

Eignir: 

Innstæða í SeðlabankaÍslands ............ 000... 

Áfallnir vextir ......... 0. 

Verðbréf .......... 0. 

Skuldir og eigið fé: 

Skuldir: 
Ógreiddur kostnaður............0 0. 

Eigið fé: 

Fráfyrraári ..........00 00 
Hreinar tekjur skv. rekstrarreikningi................. 

Verðbreytingagjöld ........0..00 0. 

Eigið fé alls 

86 649 075 
63 209 559 

1 613 906 
  

151 472 540 
  

594 763 
376 483 

28 779 159 
  

29 750 405 
  

121 722 135 
  

1 662 159 
1245 831 

298 166 207 
  

301 074 197 
  

148 699 
  

148 699 
  

150 424 204 
121 722 135 
28 779 159 
  

300 925 498 
  

301 074 197 
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Skýringar með ársreikningi 1988. 

Skýr. Í. 

Nr. 145 

Ákveðið var af viðskiptaráðherra, að viðskiptabankarnir skyldu á árinu 1988 greiða 
árgjöld til sjóðsins, er næmu 0,15% af heildarinnlánum þeirra í árslok 1987. Árgjöldin 

sundurliðast þannig: 

Alþýðubankinnhf.................. 

BúnaðarbankiÍslands............... 
Iðnaðarbanki Íslandshf. ............. 

LandsbankiÍslands ................ 

Samvinnubankinnhf. ............... 

Útvegsbanki Íslandshf............... 
Verzlunarbanki Íslandshf............. 

Skýr. 2. 

Verðbréfaeign sundurliðast á eftirfarandi hátt: 

1. Spariskírteini ríkissjóðs: 
A. 1. fl. A 1986, 6 ára binding vextir 9% p.a. 

Nafnverð.....0. 0 

Áfallnir vextir og verðbætur 1. janúar 1989, 

115,87% 200... 

B. 2. fl. D 1987, 2 ára binding, vextir 8,5% p.a. 
Nafnverð........0 
Áffallnir vextir og verðbætur 1. janúar 1989, 
40.35% 0000 

C. 1. fl. D 1988 2 ára binding vextir 8,5% p.a. 
Nafnverð.....0.0 

Áfallnir vextir og verðbætur 1. janúar 1989, 

28,78% oo 

D. 1. fl. D 1988 3 ára binding vextir 8,5% p.a. 
Nafnverð.....0... 

28,18% 00 

Samtals 

.. kr. 

kr. 

kr. 3395 274 
kr. 20 090 796 
kr. 8107 233 
kr. 33 674 543 
kr. 7 193 382 
kr. 9 260 557 
kr. 4927 290 

kr. 86 649 075 

43 500 000 

50 403 450 
  

„. kr. 

„kr. 

31 900 000 

14 785 650 

kr. 

kr. 

93 903 450 

46 685 650 
  

.. kr. 

.. kr. 

36 090 000 

10 386 702 
  

„kr. 

.. kr. 

58 510 000 

16 839 178 

k 

kr. 

r. 46 476 702 

75 349 178 
  

2. Skuldabréf ríkissjóðs vegna ríkishalla, 7 ára bréf með 

breytilegum vöxtum, verðtr.: 

Nafnverð ....... 0. „ 31 900 000 
9 647 662 
  

„ 41 547 662 

5 796 435 

kr 

kr. 

- 262 414 980 

35 751 227 
  

Samtals kr „ 208 166 207 
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Skýr. 3. 
Viðskiptabankarnir hafa gefið út yfirlýsingar um, að þeir ábyrgist skuldbindingar sjóðsins 

að því marki, sem á vantar, að eigið fé sjóðsins nemi 1% af heildarinnlánum á hverjum tíma. 

Innborguð árgjöld hafa verið frameiknuð til samræmis við þetta. Framreiknuð árgjöld og 
ábyrgðir eins og þau voru hinn 31.12.88 eru sýnd á yfirlitunum hér á eftir: 

Árgjöld viðskiptabanka 
  

  

  

Árgjöld Framreiknuð 
Banki 1986-1987 1988 Samtals % árgjöld 

Alþýðubanki ........ 3955 754 3 395 274 7351 028 3,71 11 164 336 
Búnaðarbanki ....... 24 767 062 20 (090 796 44 857 858 22,64 68 129 533 
Iðnaðarbanki ........ 10 241 672 8 107 233 18 348 905 9,26 27 865 701 
Landsbanki ......... 44 345 848 33 674 543 78 020 391 39,38 118 504 461 
Samvinnubanki ...... 9 303 344 7 193 382 16 496 726 8,33 25 067 094 
Útvegsbanki ........ 12 375 911 9 260 557 21 636 468 10,92 32 861 064 
Verzlunarbanki ...... 6 482 889 4 927 290 11 410 179 5,76 17 333 309 

111 472 480 86 649 075 198 121 555 100,00 300 925 498 
  

Ábyrgðir viðskiptabanka 
  

Heildarinnlán 

  

  

31.12.88 1% heildar- Framreikn. Mism. 

Banki þús. kr. innlána innb. ábyrgð 

Alþýðubanki. 00... 2 691 019 26 910 190 11 164 336 15 745 854 
Búnaðarbanki .............. 16 931 561 169 315 610 68 129 533 101 186 077 
Iðnaðarbanki ............... 6 387 170 63 871 700 27 865 701 36 005 999 
Landsbanki. ....... 0. 27 938 332 279 383 320 118 504 461 160 878 859 
Samvinnubanki ................ 5 898 734 58 987 340 25 067 094 33 920 246 
Útvegsbanki „........... 7 497 277 74 972 770 32 861 064 42 111 706 
Verzlunarbanki ................ 4 232 728 42 327 280 17 333 309 24 993 971 

Samtals 71 576821 715 768 210 300 925 498 414 842 712 
  

Áritun endurskoðenda 

Ársreikning þennan fyrir Tryggingarsjóð viðskiptabanka höfum við endurskoðað. 

Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1988, efnahagsreikningi 31. desember 

1988, ásamt skýringum. Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju og voru í 

því sambandi gerðar þær kannanir sem nauðsynlegar þóttu. 

Að okkar áliti gefur ársreikningurinn skýra mynd af afkomu og efnahag sjóðsins fyrir árið 
1988. 

Reykjavík, 10. febrúar 1989. 

Stefán Svavarsson, Gunnlaugur Arnórsson, 

lögg. endurskoðandi aðalendurskoðandi 

Seðlabanka Íslands 

Áritun stjórnar 

, . Arnljótur Björnsson. 

Olafur Örn Ingólfsson. Valur Valsson. 

Staðfesting viðskiptaráðherra 

Viðskiptaráðuneytinu, 20. mars 1989. 

Jón Sigurðsson.
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2.1. 

2.2. 

2.3. 

2. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Tálkrafjarðarhöfn. 

I. KAFLI 

Höfnin og stjórn hennar. 

1. gr. 

Takmörk hafnarinnar. 
. Hafnarsvæði Tálknafjarðarhafnar tekur yfir Hópið og er nánar lýst þannig: 
. Takmörk á sjó eru frá Sveinseyrarodda að Lambeyri. 

. Takmörk á landi eru neðan Strandgötu frá landamerkjum Sveinseyrar/Þinghóls og inn 

að Hvítalæk. 

. Landsvæði hafnarinnar skiptist í: 
- Bryggjur. 

- Afgreiðslusvæði. 
- Götur. 

- Iðnaðar- og baksvæði. 

- Dráttarbraut og land tengt henni. 

2. gr. 

Stjórn hafnarinnar. 

Tálknafjarðarhreppur er eigandi hafnarinnar. Hreppsnefnd fer með stjórn hafnarmála 

undir yfirumsjón samgönguráðuneytisins. 

Hafnarstjórn fer með framkvæmd hafnarmála í umboði hreppsnefndar. Hafnarstjórn 
skal skipuð þrem fulltrúum og jafnmörgum til vara er hreppsnefnd kýs. Minnst einn 
aðalmanna í hafnarstjórn skal eiga sæti í hreppsnefnd: Kjörtímabil hafnarstjórnar er hið 

sama og hreppsnefndar. 
Auk hinna kjörnu fulltrúa eiga sveitarstjóri og hafnarstjóri sæti í hafnarstjórn með 

málfrelsi og tillögurétt. 

Hafnarstjórn kýs sér formann og stýrir hann fundum hennar og boðar til þeirra í 

samráði við hafnarstjóra. 

3. gr. 

Hlutverk og valdsvið hafnarstjórnar. 

Hafnarstjórn gerir fjárhagsáætlun fyrir hafnarsjóð, þar sem fram kemur viðhald hinna 

ýmsu hafnarmannvirkja svo og nýbyggingar. Hafnarstjórn skal leggja fjárhagsáælun 

fyrir hrepsnefnd til staðfestingar. Hafnarstjórn gerir tillögur til hreppsnefndar um 
ráðningu hafnarstjóra og annarra fastra starfsmanna hafnarinnar. 

Hafnarstjórn hefur endanlegt ákvörðunarvald um: 

- Rekstur hafnarinnar, svo sem ráðstöfun á aðstöðu þ.m.t. leiga á húsnæði í eigu 

hafnarinnar og landi hennar, sem leigt er til skamms tíma. 

- Leyfisveitingar til starfsemi á hafnarsvæðinu og hefur vald til að banna eða tak- 
marka afnot hafnarsvæða er hún telur torvelda eðlilega hafnarstarfsemi. 

Hafnarstjórn gerir tillögur til hreppsnefndar varðandi skipulagsmál á hafnarsvæðinu. 

Byggingamál á hafnarsvæðinu skulu hljóta umfjöllun hafnarstjórnar og bygginganefnd- 
ar áður en þau eru lögð fyrir hreppsnefnd. Innan hafnar má ekki heldur 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 hreppsnefndar komi til. Hafnar- 

stjórn hefur eftirlit á hafnarsvæðinu með byggingu mannvirkja sem undaþegin eru 
ákvæðum byggingarlaga nr. 54/1978.
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4.1 

4.2. 

4.3. 

5.3. 

6.1 

7.1. 

1.2. 

1.3. 

7.4. 

4. gr. 

Hlutverk hafnarstjóra. 

Hafnarstjóri er skipaður af hreppsnefnd að fenginni tillögu hafnarstjórnar og 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 hreppsnefnd upplýsingar um málefni 

hafnarinnar. Hann sér um að fjárhagsáælun sé fylgt og ber ábyrgð á fjárreiðum 

hafnarsjóðs og ber í hvívetna að gæta hagsmuna hafnarsjóðs. Í erindisbréfi má setja 

nánari reglur um starfssvið hafnarstjóra. 

Hafnarstjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnalaga og hafnarreglugerðar 

og fara að öðru leyti eftir samþykktum hafnarstjórnar og hreppsnefndar. 
Hafnarstjóri sér um, að gætt sé reglu í höfninni og á landi hennar. Er öllum skylt að 

hlýða fyrirmælum hans, eða þeirra sem hann felur slík störf. 

S. gr. 
Aðrir starfsmenn hafnarinnar. 

. Vikukaupsmenn og fólk til afleysinga ræður hafnarstjóri. 

. Hafnarstarfsmenn, sem hafa umsjón með eignum hafnarinnar, gæta reglu og sinna 

hafnarvörslu, skulu vera 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 

starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Il. 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 tilskulu skip, önnur en íslensk fiskiskip, hafa þjóðfána við 
hún. 

Þjónusta við skip, svo sem vatnsafgreiðsla og tenging rafmagns, er unnin af hafnarvörð- 

um undir stjórn hafnarstjóra. Skip skulu við komu, brottför og siglingu um hafnarsvæð- 

ið hafa opna talstöð á viðskiptabylgju Tálknafjarðarhafnar. 

Sérhvert skip skal boða áætlaða komu sína (ETA) til hafnarvarða með fjarskiptasam- 
bandi eða gegnum umboðsmann með minnst 24 klst. fyrirvara, en fiskiskip í síðasta lagi 

með 1 klst. fyrirvara. Tilkynna skal brottför með minnst 3ja klst. fyrirvara. 

Skipstjóri skal við komu til hafnar gefa skipaþjónustu eftirfarandi upplýsingar eftir því 

sem við á: 

- Skipsnafn, skipaskrárnúmer, þjóðerni, stærð samkvæmt mælibréfi, djúpristu og 

síðasta viðkomustað. 

- Nafn skipstjóra. 

- Stærð áhafnar og fjölda farþega. 

- Tegund og magn farms. 

- Um hættulegan farm, tegund (tækniheiti og IMDG flokkun) og magn. 

- Nafn umboðsmanns.
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7.5. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 
8.4. 

8.5. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

Búnaður skipa skal uppfylla kröfur alþjóðasamþykkta, sem íslensk stjórnvöld hafa 
staðfest svo og sérreglna Siglingamálastofnunar ríkisins. Skipstjórnarmenn skulu sýna 
hafnarstarfsmönnum, ef óskað er, skírteini um fullnægjandi búnað skipa sinna. 

8. gr. 

Umferð um höfnina. 
Skip sem kemur til hafnar skal leita upplýsinga hjá hafnarverði eða umboðsmanni 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 mannvirkjum 
stafi hætta af straumi frá aðal- eða þverskrúfum. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggju eða hafnarbakka, skal hafa uppi 

fyrirskipuð ljós og dagmerki. 
Skemmti- og smábátar, þar með taldir ára- og seglbátar, skulu svo sem frekast er unnt 

forðast siglingaleiðir stærri skipa, sem eru á leið til eða frá höfninni. Ennfremur skal 

sýna sérstaka aðgæslu er skip eru að leggja að og frá viðlegu. 

9. gr. 
Skip í viðlegu. 

Skip telst 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 eða þjónustu. 

Skip hljóta viðlegu í sömu röð og þau koma til hafnar. Undantekin eru skip sem hafa 
fastar viðlegur eða umsamin forgangsafnot hafnarbakka og skemmtiferðaskip. 
Ekki má 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 hafnarstjóra þess ekki nægilega gætt, getur hann krafist, að bætt sé úr því 

tafarlaust. 
Þegar búið er að leggja skipi við bryggju, má ekki flytja það innan hafnar án leyfis 

hafnarstjóra, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef hafnarstjóri skipar svo fyrir. 

Skip, sem ekki er verið að lesta eða losa, eða eru ekki í rekstri, mega aldrei liggja svo í 

höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að hlýða boðum hafnarinnar 

um flutning þeirra. Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið samkvæmt ákvæðum 
þessa töluliðs eða dragist flutningur þess yfir þann tíma, er hafnarstjóri hefur 

fyrirskipað, er hafnarstjóra heimilt að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð skipseig- 
anda. 

Í sérhverju skipi skal að jafnaði vera einn maður að minnsta kosti, er tekið geti á móti 
skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær. Skal hann sjá um að óviðkom- 

andi aðilar hafi ekki aðgang að skipinu og ber eigandi fulla ábyrgð á öllu því tjóni, er 

leiða kann af vanrækslu í þessu efni. Heimilt er hafnarstjóra að fallast á gæslu sérstakra 

Öryggisvarða, enda séu hjá hafnarvörðum nöfn skipstjórnarmanna, sem kalla má út 
vegna veðurs eða annarra orsaka. 

Hafnarverðir ákveða legur fyrir skip 12 brl. og minni við viðeigandi mannvirki eftir því 
sem rými leyfir. Þegar skip er sjósett eða siglt í höfn, skal eigandi tilkynna það 

hafnarvörðum. Skip þessi eru á ábyrgð eigenda, sama hvort þau eru á floti í höfninni 

eða á landi hennar. Heimilt er að fela félögum smábátaeigenda umsýslu á ákveðnum 

svæðum undir eftirliti hafnarstjóra samkvæmt nánari reglum.
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10.1. 
10.2. 

11.1. 

11.7. 

11.8. 

12.1. 

10. gr. 

Skip í lægi. 

Skip telst í lægi er það liggur fyrir akkeri eða öðrum legufærum og er ekki í rekstri. 
Skipum, sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum, er hafnarstjóri leyfir. 
Skipum skal lagt undir umsjá hafnarstjóra 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 tilgreina hafnarstjóra 
siglingafróðan mann, sem búsettur sé á Tálknafirði 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. 

III. KAFLI 
Afnot hafnarvirkja og landsvæða. 

11. gr. 

Lestun og losun, almennt. 
Afnot hafnarvirkja og lands eru öllum heimil að fengnu leyfi hafnaryfirvalda og gegn 
greiðslu samkvæmt gjaldskrá. 

. Hafnarstjórn ber enga ábyrgð á varningi eða öðrum eignum, sem geymdar eru á 
hafnarsvæðinu. 

. 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. 

. Hafnarstjórn 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 utan eigin leigusvæða án leyfis 
hafnaryfirvalda. 

. Þeir munir eða vörur sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja á bryggju, 

hafnarbakka eða annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til 

geymslu á slíkum varningi. Hafnarstjóri getur flutt vörur og muni, sem geymdir eru Í 
óleyfi, burt á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans. 
Við lestun og losun á vikri, sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt að hafa nægilega 
sterkar hlífar milli skips og hafnarbakka 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. 

12. gr. 

Meðferð eldfims og hættulegs varnings. 

Skip sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flöskugas) eða 

efni, sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengihættu, mega ekki leggjast að bryggju 

fyrr en leyfi hefur verið veitt til þess. Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna 
hafnarstjóra og slökkviliðsstjóra um farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma. 
Tilkynningarskyldan nær til efna sem samkvæmt alþjóðareglum (International 

Maritime Dangerous Goods Code) flokkast í flokka 1,2,3,4, og 5. Í tilkynningu skal 

greina tækniheiti efna og UN-tölu þeirra skv. IMDG-reglum, magn, pökkun og lestun.
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12.2. 

12.3. 

13.1. 

14.1. 
14.2. 

14.3. 

14.4. 

14.5. 

Sem dæmi um hættulegan varning má nefna: púður, dýnamit, geomit, hlaðnar 
patrónur, bensín, steinolíu, aceton, terpentínu, toluol, kosangas, kalciumkarbit, 

ammoniumnitrat, natríumklórat. 

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 varúðarrráðstafanir hafa verið gerðar. 
Skylt er að hafa öryggisvörð við skip sem er að lesta eða losa eldfimar vörur. 

Hafnarstjóri getur ákveðið að lestun eða losun slíkrar vöru fari fram við sérstaka 
hafnarbakka þar sem tryggast er talið. Varningur skal geymdur á svæði sem hafnarstjóri 

samþykkir. Setja skal sérstakar reglur um nánari framkvæmd og ákvæði þessarar 

greinar, sbr. ráðleggingar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) um öryggi við 
flutning, meðferð og geymslu á hættulegum efnum á hafnarsvæðinu. Skip, sem flytja 
eldfim efni, skulu á daginn hafa uppi rautt flagg (merkjatákn B) á framsiglu en á 

nóttunni rautt ljósker. Í skipum sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema 

undir kötlum skipsins eða í eldavél skipsins og á lögboðnum ljóskerjum. Tóbaksreyk- 
ingar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða 
affermingu eldfims varnings. 

IV. KAFLI 
Um hafnargjöld á Tálknafirði. 

13. gr. 
Um hafnargjöld. 

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrám er settar skulu í samræmi 

við ákvæði 13. gr. hafnalaga. 

V. KAFLI 
Ýmis ákvæði. 

14. gr. 

Löggæsla á hafnarsvæðinu, umferð og fleira. 
Lögreglan á Tálknafirði 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, 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. 

Hafnarstjóra skal þegar tilkynnt um allt það sem bjargað er í höfninni en hann gefur 
lögreglunni skýrslu um það.
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15.1. 

15.2. 

16.1. 
16.2. 

16.3. 

17.1. 

18.1. 

19.1. 

15. gr. 

Bryggjur, skipsflök og hlutir í hirðuleysi. 

Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarstjóra tálmar greiðri 
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. 

Ef skip, bátar, bryggjur, flutningatæki á landi eða annar búnaður er í hirðuleysi á 
hafnarsvæðinu og/eða veldur óþrifnaði eða hættu þá skal hafnarstjóri fyrirskipa úrbætur 

innan ákveðins frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt má fjarlægja viðkomandi hluti á 

kostnað eiganda án nokkurrar skaðabótaskyldu. 

16. gr. 

Varnir gegn mengun og óþrifnaði. 

Engum úrgangi eða rusli má kasta í höfnina. 
Bannað er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka eða flytja á 
annan hátt inn í höfnina hvali, skipsflök eða neitt það, sem valdið getur óþrifnaði, 
umferðartruflun eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafnarstjóra komi til. 

Öllum 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. Skip sem hyggjast taka fljótandi eldsneyti, skulu áður hafa gert ráðstafanir svo 

olía renni ekki í sjóinn af þilfari, verði óhapp, m.a. með því að loka afrennslisleiðum frá 
þilfari. Afgreiðsluaðila er óheimilt að afgreiða olíu til skipa, sem ekki hafa að mati 
hafnarstarfsmanna gengið forsvaranlega frá þessum atriðum. Um varnir gegn mengun 

sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt gildandi lagaákvæðum á 
hverjum tíma. 

17. gr. 

Beiðni um skilyrði fyrir þjónustu. 
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. 

18.gr. 

Hverjum gefa skal fyrirmæli. 

Fyrirmæli samkvæmt reglugerð þessari skal gefa skipstjóra, en stýrimanni ef skipstjóri 

er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans, samkvæmt gr. 9.5. Ef stýrimaður er 
fjarverandi má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt sem 

skipstjóri 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 tveimur dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að 
krefjast yfirmats, en gera skal það áður en 1 mánuður er liðinn frá því að matsgerð er 

lokið. Yfirmat skal framkvæmt af þremur dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við 

yfirmat greiðir sá sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum ekki í vil.
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19.2. 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. 

20. gr. 

Brot, sektarákvæði og meðferð mála. 
20.1. Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 

almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Tálknafjarðar. Tiltryggingar sektum og 
vangoldnum gjöldum má leita kyrrsetningar sbr. 39. gr. hafnalaga. 

20.2. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. Reglugerð 

þessi sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 69, 28. maí 1984, staðfestist hér með til að 

öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt 

fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Tálknafjarðarhöfn nr. 43/1970, ásamt breytingu nr. 

  

123/1975. 

Samgönguráðuneytið, 15. mars 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 

Helgi Jóhannesson. 

21. mars 1989 Nr. 147 

AUGLYSING 

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. 

Bifreiðastöður verða leyfðar á Skipagötu á 13 stæðum við vesturbrún götunnar, þar sem 

settir verða upp stöðumælar. Einnig verða settir upp stöðumælar á 20 stæði í vestustu röð á 
bifreiðastæðinu austan Skipagötu. 

Stöðumælagjaldið hefur verið ákveðið kr. 10 fyrir hverjar byrjaðar 15 mínútur og 
hámarkstími 1 klst. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað og falla þá jafnframt úr gildi eldri 
andstæðar reglur um umferð á Akureyri. 

Lögreglustjórinn á Akureyri, 21. mars 1989. 

Elías 1. Elíasson. 

10. mars 1989 Nr. 148 

REGLUGERÐ 

um þátttöku sveitarfélaga í kostnaði sjúkrasamlaga. 

1. gr. 

Af heildarkostnaði vegna sjúkrasamlaga greiðir ríkissjóður 85% en sveitarsjóðir samtals 

15% með þeim hætti, sem segir í 2.grein.
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2. gr. 

Hlutdeild sína í heildarkostnaði sjúkrasamlaga greiða sveitarfélög innan hvers samlags- 

svæðis með því að greiða af kostnaði sjúkrasamlags síns frá 1. janúar 1989 eins og hér segir: 

Sjúkrasamlag Gullbringusýslu .......0000 0000 31,63% 

Sjúkrasamlag Kjósarsýslu .........200 0000. 24,43% 

Sjúkrasamlag Mýra- og Borgarfjarðarsýslu .........00....0.... 29,19% 

Sjúkrasamlag Snæfells- og Hnappadalssýslu ............00000. 26,45% 
Sjúkrasamlag Dalasýslu ........00000 0000 36,15% 

Sjúkrasamlag Austur-Barðastrandarsýslu .......... 00... 29,26% 

Sjúkrasamlag Vestur-Barðastrandarsýslu ........0.0........ 37,15% 

Sjúkrasamlag Ísafjarðarsýslu ........0... 0. 34,39% 

Sjúkrasamlag Strandasýslu..........00 000 000 30,17% 

Sjúkrasamlag Vestur-Húnavatnssýslu.........22 0... 00 35,18% 

Sjúkrasamlag Austur-Húnavatnssýslu ........0 00... 29,24% 

Sjúkrasamlag Skagafjarðarsýslu .........000 0... 30,89% 

Sjúkrasamlag Eyjafjarðarsýslu ........0.0.2 000. 41,57% 

Sjúkrasamlag Þingeyjarsýslu .......200 000. 32,73% 

Sjúkrasamlag Norður-Múlasýslu ........00 0000. 27,59% 

Sjúkrasamlag Suður-Múlasýslu .......00 000 000 29,47% 

Sjúkrasamlag Austur-Skaftafellssýslu......... 0000... 23,64% 

Sjúkrasamlag Vestur-Skaftafellssýslu .......%.0 00... 33,30% 

Sjúkrasamlag Rangárvallasýslu ........000.20 00. 32,78% 

Sjúkrasamlag Árnessýslu. ..........00. 000 31,26% 

Sjúkrasamlag Keflavíkur .........00 0000. 26,46% 

Sjúkrasamlag Njarðvíkur. .........0 0000 28,06% 

Sjúkrasamlag Grindavíkur ........22 0000 0 nn 24,01% 

Sjúkrasamlag Hafnarfjarðar ..........00 0000 31,72% 

Sjúkrasamlag Garðabæjar ........2 0000. 23,05% 

Sjúkrasamlag Kópavogs ........00 000 26,18% 

Sjúkrasamlag Seltjarnarness. .........00 0 25,27% 

Sjúkrasamlag Akraness. ......2.00 000 30,02% 

Sjúkrasamlag Ísafjarðar ..........0.0. 0. 28,38% 

Sjúkrasamlag Bolungarvíkur ........00 0000. 26,48% 

Sjúkrasamlag Sauðárkróks.........0000 000 28,44% 

Sjúkrasamlag Siglufjarðar .........00 0000. 33,19% 

Sjúkrasamlag Ólafsfjarðar ...........0.. 00. 22,83% 

Sjúkrasamlag Dalvíkur ..........00 0000 34,78% 

Sjúkrasamlag Akureyrar .........00 000 31,72% 

Sjúkrasamlag Húsavíkur .........200 0000. 27,59% 

Sjúkrasamlag Seyðisfjörður .........00 0000 28,99% 

Sjúkrasamlag Neskaupstaður ..........000 00 29,93% 

Sjúkrasamlag Vestmannaeyjar ........00 000 25,31% 

Sjúkrasamlag Reykjavíkur..........000 00. 33,98% 

3. gr. 

Framlagi sveitarsjóða innan samlagssvæðis skal jafnað niður á sveitarfélögin í réttu 

hlutfalli við fjölda íbúa 16 ára og eldri miðað við síðasta manntal. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. lögum nr. 67/1971 um almannatryggingar með áorðnum 

breytingum og öðlast þegar gildi. 

Jafnframt falla úr gildi eldri reglugerðir um sama efni, nr.350/1977, nr.134/1986 og 

nr.148/1987. 
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Jón Ingimarsson.
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REGLUGERÐ 

um meindýraeyða. 

I. KAFLI 
Skilgreiningar. 

1. gr. 

Sá einn má kalla sig meindýraeyði, sem til þess hefur fengið leyfi Hollustuverndar 
ríkisins. 

Leyfi skal veita þeim, er hafa gild leyfisskírteini til nota á efnum og efnasamsetningum í 

X-og A-hættuflokki til útrýmingar meindýra, sbr. ákvæði reglugerðar um notkun eiturefna og 
hættulegra efna í landbúnaði og garðyrkju og til útrýmingar meindýra (nú nr. 50/1984), sbr. 

einnig ákvæði reglugerðar um útgáfu og afgreiðslu eiturbeiðna og annarra tilsvarandi leyfa 
(nú nr. 39/1984). 

Áður en leyfi er veitt skal leita staðfestingar eiturefnanefndar. 

Leyfi Hollustuverndar ríkisins fellur úr gildi um leið og leyfisskírteini hlutaðeigandi 
umsækjanda. 

2. gr. 

Með meindýrum er í reglugerð þessari átt við rottur og mýs annars vegar, og skordýr og 
aðra hryggleysingja hins vegar, sem valda tjóni eða umtalsverðum óhreinindum í eða við 

hýbýli manna, í peningshúsum, farartækjum, vöruskemmum o.s.frv.. 
Vargfugl (svartbakur og hrafn) telst einnig til meindýra, þegar hann veldur umtalsverð- 

um óhreinindum eða tjóni í æðarvarpi, í eða við hýbýli manna, í peningshúsum, í fyrirtækjum, 

í vöruskemmum og í vatnsbólum. 

Telji heilbrigðisfulltrúar að fækka þurfi vargfugli, sbr. 2. mgr., er heimilt með samþykki 

veiðistjóra að láta meindýraeyði hafa sérstök efni til þeirrar útrýmingar en gæta skal 

fuglafriðunarlaga og ákvæða reglugerða settum skv. þeim. 

II. KAFLI 
Framkvæmd. 

3. gr. 

Áður en hafist er handa um útrýmingu meindýra, skal meindýraeyðir kynna sér aðstæður 

og meta þörf á notkun útrýmingarefna. Ef vafi leikur á, hvers kyns meindýr um er að ræða sbr. 
1. mgr. 2. gr., skal leita úrskurðar sérfræðinga Náttúrufræðistofnunar Íslands, 
Rannsóknastofnunar landbúnaðarins eða Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði. 

Við útrýmingu meindýra skal eigi nota mikilvirkara efni en þörf krefur. 

Leiði athugun í ljós, að eigi verði náð fullnægjandi árangri, nema gripið sé til svælingar 

með mikilvirku efni s.s. blásýru eða metýlbrómíði, skal fara með notkun þeirra eins og segir í 
Ill. kafla. 

4. gr. 

Meindýraeyðum ber að gæta ítrustu varúðar við störf sín og tryggja að útrýmingarefni 

valdi hvorki tjóni á mönnum, dýrum, (öðrum en meindýrum), né berist í matvæli og fóður. 

5. gr. 

Meindýraeyðum ber að fylgja notkunarleiðbeiningum þeim, er greinir á ílátum útrýming- 
arefna eða kunna að fylgja á annan hátt. 

Um meðferð, geymslu og förgun útrýmingarefna fer að öðru leyti samkvæmt ákvæðum 

gildandi reglugerðar um notkun eiturefna og hættulegra efna í landbúnaði og garðyrkju og til 
útrýmingar meindýra.
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6. gr. 
Meindýraeyði ber, að útrýmingu lokinni, að gera skýrslu um verkið. Skýrslueyðublöð, 

sbr. viðauka við reglugerð þessa, fást hjá Hollustuvernd ríkisins, en heimilt er að nota önnur 

skýrslueyðublöð, að fengnu samþykki Hollustuverndar ríkisins. 

Skýrslur skal gera í þríriti og skal meindýraeyðir afhenda þeim, er beiddist útrýmingar 

meindýra, frumritið. Annað afrit skal hann senda framkvæmdastjóra heilbrigðisettirlits 

svæðisins innan mánaðar, en varðveita hitt sjálfur. 

III. KAFLI 
Svæling með metýlbrómíði eða blásýru. 

1. gr. 

Þeir einir mega nota blásýru (eða sölt sýrunnar, cýaníð) og metýlbrómíð til útrýmingar 

meindýra (svælingar), sem sótt hafa sérstök námskeið í meðferð efnanna hérlendis eða 

erlendis og hlotið hafa viðurkenningu Hollustuverndar ríkisins. Þeir skulu og vera viður- 

kenndir meindýraeyðar. Gildistími leyfisbréfs fer skv. ákvæðum 4. mgr. Í. gr. 

Öll vinna með blásýru og metýlbrómíð fer fram á ábyrgð leyfishafa. Er hann bótaskyldur 

fyrir tjóni, er rekja má til notkunar efnanna. Óheimilt er að nota blásýru eða metýlbrómíð á 

sama stað samtímis. 

8. gr. 

Sækja ber um leyfi til Hollustuverndar ríkisins hverju sinni, sem svæling er fyrirhuguð 

með blásýru eða metýlbrómíði. Í umsókn skal koma fram hvaða meindýrum skuli útrýmt, í 

hverju (matvælum, varningi o.s.frv.) og hvar. 

Hollustuvernd ríkisins tilkynnir Vinnuettirliti ríkisins um fyrirhugaðar svælingar. 

9. gr. 

Leyfishafi skal tilkynna hlutaðeigandi lögregluyfirvaldi um fyrirhugaða svælingu með 

minnst tveggja sólarhringa fyrirvara. 
Tilkynningin skal vera með sömu upplýsingum og fylgja umsókn, sbr. 8. gr. Ennfremur 

skal upplýsa, hvenær svælingu verði lokið og hverjar ráðstafanir verði gerðar til þess að hafa 

gæslu þar, sem svæla á og varna óviðkomandi aðgangs. 

10. gr. 

Lyfjaverslun ríkisins skal annast innflutning, sölu og varðveislu blásýru og metýlbrómíðs 

til svælingar. Lyfjaverslunin skal eiga hæfilegar birgðir þessara efna. Öðrum er óheimilt að 

flytja inn, geyma eða selja blásýru og metýlbrómíð, sem ætlað er til útrýmingar meindýra. 

11. gr. 

Við svælingu með blásýru eða metýlbrómíði skulu aldrei starfa færri en 2 menn. $kal 

a.m.k. annar þeirra vera sérmenntaður í meðferð efnanna og hafa leyfi til þess að nota þau, 

sbr. 7. gr. Nefnist hann stjórnandi, sbr. 12. gr. 

12. gr. 

Áður en svæling hefst skulu stjórnanda svælingar afhentir allir lyklar að öllum hurðum 

byggingar eða farartækis, sem svæla á. Skal öllum hurðum læst eða þeim hluta byggingar eða 
farartækis, sem svæla á, að undantekinni þeirri, þar sem blásýran eða metýlbrómíðið verður 

borið inn um. Við þá hurð skal vera varðmaður.
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Við allar dyr skal setja aðvörunarmerki, gult á litinn og minnst 30 x 20 cm að stærð. Á því 
skal vera varnaðarmerki A og B, sbr. viðauka 1. við reglugerð um gerð íláta, merkingu og 

varnaðar- merki varðandi sölu og varðveislu eiturefna, nú nr. 77/1983, og eftirfarandi texti 
með stórum greinilegum bókstöfum lífshætta þar fyrir neðan aðgangur bannaður og neðar 
eiturgas. Á aðvörunarmerkinu skal einnig koma fram nafn og heimili stjórnanda, ásamt upp- 

lýsingum um hvenær svælingin hófst og hvenær henni lýkur. 
Áður en svæling hefst skulu allir, sem að henni standa, vita hvar næsti sími er og hvernig 

auðveldast er að ná sambandi við lækni og sjúkrabíl. 

Þá skal ennfremur slökkva allan eld. Eldstæði og annað þess háttar skal vera kalt. 
Stjórnanda svælingar ber að varðveita alla lykla að læstum hurðum og ber sjálfum að 

ganga um allan staðinn eða þann hluta hans, sem svæla á, til þess að ganga úr skugga um, að 

hvorki verði svælingin mönnum, né dýrum að fjörtjóni. Vörur, sem ekki á að svæla, skal 

fjarlægja. 

13. gr. 

Allir sem starfa við svælinguna, skulu klæddir hlífðarfatnaði. Skal hann umlykja þétt við 

háls, úlnliði og ökkla. Allir skulu bera gasgrímur og hanska og hafa á sér vasaljós. 

Gasgrímurnar skulu vera í góðu lagi og af réttri stærð og gerð. Áður en svæling hefst skal 
stjórnandi fullvissa sig um, að grímur falli þétt að andliti, að síur séu ætlaðar til frásogunar á 

blásýru eða metýlbrómíði og þær séu festar á réttan hátt. Aukasíur skulu hafðar tiltækar og 

skipt um, ef grunur leikur á, að síur séu óvirkar. 
Ef styrkur blásýru eða metýlbrómíðs verður það mikill, að hætta er á að síur mettist. 

skulu notaðar ferskloftsgrímur eða reykköfunarbúnaður. 
Hanskarnir skulu vera úr efni, sem ekki hleypir metýlbrómíði eða blásýru í gegn. 
Allur hlífðarfatnaður og öryggisbúnaður skal viðurkenndur af Vinnuettirliti ríkisins. Um 

aðrar ráðstafanir til að tryggja öryggi þeirra og heilsu, er vinna við svælinguna. svo og 

starfsmanna nærliggjandi vinnustaða, skal fara samkvæmt fyrirmælum Vinnuettirlitsins. 

14. gr. 

Heimilt er að nota allt að 10 g blásýru eða 50 g metýlbrómíðs í hvern rúmmetra lofts í 

húsnæði eða farartæki. Má svæling ekki standa lengur en Í sólarhring, ef blásýra er notuð, en2 

sólarhringa ef metýlbrómiíð er notað. 
Stjórnanda er þó heimilt að nota allt að 20 g blásýru í hvern rúmmetra lofts, ef hann telur 

sérstaka ástæðu vera til. Skal hann gera grein fyrir ástæðunni í skýrslu sinni, sbr. 18. gr. 

15. gr. 

Finni einhver þeirra, er að svælingunni vinnur, til vanlíðunar (dæmi: erting í vitum eða 

augum, tárarennsli, höfuðverkur, höfgi, sjóntruflanir, ógleði), skulu þeir allir tafarlaust leita 

út í ferskt loft. Hlutaðeigandi skal látinn leggjast niður og því næst fluttur viðstöðulaust á 

slysavarðstofu, sjúkrahús, heilsugæslustöð eða til næsta læknis. 

Ef maður, sem að svælingu vinnur, fær metýlbrómíðvökva í augu eða á húð, skal hann 

tafarlaust hætta vinnu. Augu skal skola með nægu vatni og húð skal skola vel í vatni og síðan 
þvo með sápu. Að þessu loknu skal leita læknis eins fljótt og auðið er. 

16. gr. 

Að lokinni svælingu skal lofta vel út það rými, sem svælt var. Einnig skal lofta aðliggjandi 

rými, ef hætta er á, að gufur efnanna hafi dreifst þangað. Stjórnandi svælingar skal ásamt 

aðstoðarmanni (aðstoðarmönnum) annast útloftun og skulu báðir bera gasgrímur. 

Útloftun fer þannig fram, að hurðir og gluggar eru opnaðir. Ekki er fullnægjandi að setja 

loftræstikerfið í gang, þótt það sé til staðar. 

B22
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Útloftun skal standa minnst í 6 klst. Ef útihitastig er undir 10*C, skal útloftun hætt eftir 

eina klst., rýmið hitað í 15*C og látið vera við þann hita í minnst hálfa klst. Skal þá aftur lofta út 
í eina klst. Er rýmið þá hitað í 15*C og loftað út aftur í minnst 6 klst. 

Vandlega skal gæta þess, að gufur efnanna valdi ekki tjóni, er þær streyma frá 

svælingarstað. 
Áður en öðrum er leyfður aðgangur að rýminu, er svælt var, skal stjórnandi svælingarinn- 

ar fullvissa sig um, að magn blásýru og metýlbrómíðs sé alls staðar undir hættumörkum, 5 

ppm. Skal styrkur efnanna mældur með viðurkenndum mælingaraðferðum. Gæta skal þess, 
að gufur efnanna leynist hvergi innilokaðar, t.d. í skápum og sökklum, og hlutir, sem bundið 
geta mikið af gufum efnanna, t.d. bólstruð húsgögn, sængurföt o.fl., séu nægjanlega viðraðir. 

17. gr. 

Gæsla skal vera þar, sem svæling fer fram, allt frá því er svæling hefst, uns aðgangur er 
leyfður að svælingarstaðnum. 

Gæslumaður skal hafa gasgrímu og hlífðarfatnað við hendina. 

18. gr. 

Að svælingu lokinni skal stjórnandi verksins senda skýrslu til Hollustuverndar ríkisins. 

Skal þar koma fram, hvenær svæling fór fram, hve mikið hafi verið notað af blásýru eða 

metýlbrómíði í hvern rúmmetra lofts og hver árangur hafi orðið af svælingunni, svo og allt 
annað, er telst skipta máli. 

19. gr. 

Hollustuvernd ríkisins getur sett nánari reglur um framkvæmd svælingar eftir því sem 

þörf krefur hverju sinni. 

IV. KAFLI 
Refsiákvæði og leyfissvipting. 

20. gr. 

Um brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar fer skv. ákvæðum laga nr. 52/1988, um 
eiturefni og hættuleg efni. 

21. gr. 

Hollustuvernd ríkisins getur numið úr gildi leyfi meindýraeyða, ef gildar ástæður eru til 

að ætla, að leyfishafi brjóti svo af sér við störf sín, að hætta geti stafað af. 
Uni leyfishafi ekki leyfissviptingu Hollustuverndar ríkisins getur hann skotið máli sínu til 

heilbrigðis-og tryggingamálaráðherra til úrskurðar. 

V. KAFLI 
Gildistaka. 

22. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni 

sbr. og lög nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi 1. maí 1989. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
Páll Sigurðsson.
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Viðauki 1. Form skýrslueyðublaðs vegna útrýmingar meindýra. 

  

SKÝRSLA UM ÚTRÝMINGU Á MEINDÝRUM. 

. Meindýrum, sem útrýma skyldi. 
  

. Verslunarheiti þeirrar efnasamsetningar, sem notuð var. 
  

„ Heiti virks/virkra efna. 
  

- Nafn andefnis (móteiturs), ef til er. 
  

. Hvenær fór útrýming fram. 
  

ON
 

| 
a 
|
|
 |
=
 

. Nafn og heimilisfang þess, er beiddist útrýmingar mein- 

dýra. 
  

7. Ef útrýming meindýra fór fram innan dyra, skal geta um 
tegund húsnæðis (íveruhús, peningshús, vörugeymsla 
o.s.frv.), eða farartækis, ef svo ber við, staðsetningu og 
umsjónarmann svo og, hve lengi umgangur kann að hafa 
verið bannaður um húsnæðið eða farartækið. 
  

8. Ef útrýming meindýra fór fram utan dyra eða á víða- 

vangi, skal greina frá helstu varúðarráðstöfunum, sem 

gerðar voru. 
  

9. Nafn, heimilisfang og sími þess meindýraeyðis, er útrým- 

ingu annaðist.     
  

20. mars 1989 Nr. 150 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja nr. 31 

2. febrúar 1982 með síðari breytingum. 

3. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

„Vatnsveitan leggur til vatnsmæla í hvert hús (hverja íbúð) og skal notandi greiða kr. 
28,50 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Notkunar- og fastagjöld innheimta Bæjarveitur Vestmannaeyja á eins eða tveggja 
mánaða fresti og annast mælaaflestur.“ 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur samþykkt, staðfestist 

hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og lögum nr. 93 5. júní 1947 um aðstoð til 
vatnsveitna til að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Húnbogi Þorsteinsson. 
  

Þórhildur Líndal.
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REGLUR 

um Verðbréfaþing Íslands. 

I. KAFLI 
Stofnun og hlutverk. 

1. gr. 

Samkvæmt heimild í 11. gr. laga nr. 36 frá 5. maí 1986 starfrækir Seðlabanki Íslands í 

samvinnu við verðbréfamiðlara Verðbréfaþing Íslands (hér eftir nefnt verðbréfaþing eða 

þing). Heimili og varnarþing þess er í Reykjavík. Seðlabanki Íslands skal veita því og stjórn 

þess nauðsynlega starfsaðstöðu. 

2. gr. 

Hlutverk þingsins er m.a. eftirfarandi: 

a) Að vera vettvangur viðskipta með skuldabrét, hlutabréf og önnur verðbréf og starfrækja Í 

því skyni skipulegt viðskiptakerfi meðal þátttakenda (hér eftir nefndir þingaðilar); 

b) að gera faglegar, fjárhagslegar og siðferðislegar kröfur til þingaðila,; 

c) að meta skráningarhæfi verðbréfa; 

d) að skrá gengi verðbréfa og aðrar upplýsingar sem þurfa þykir og 

e) að sjá um að nauðsynlegt eftirlit með viðskiptum þingaðila á þinginu sé til staðar Í 

samvinnu við bankaettirlit Seðlabankans til þess að tryggja að reglur þessar og þær reglur 

sem stjórnin setur séu haldnar. 

II. KAFLI 
Stjórn og fundir þingaðila. 

3. gr. 

Stjórn þingsins.skipa fimm menn. Seðlabankinn skal tilnefna formann og að áuki einn 

mann, sem valinn skal úr atvinnulífinu vegna sérþekkingar á viðskiptamálum, að fenginni 

tillögu viðskiptadeildar Háskólans. Þrír stjórnarmenn skulu kosnir af öðrum þingaðilum til 

eins árs í senn sbr. 5. gr. Jafnmargir varamenn skulu valdir með sama hætti. Stjórnin skiptir að 

öðru leyti með sér verkum. 

4. gr. 

Stjórnin heldur fundi svo oft sem þurfa þykir og hvenær sem stjórnarmaður æskir þess. 

Stjórnin skal halda gerðabók. Ákvarðanir sínar skal stjórnin birta á traustan og greinilegan 

hátt. 

9. gr. 

Stjórnin getur, þegar hún sér tilefni til, boðað alla þingaðila til fundar. Skylt er henni að 

boða til slíks fundar ef þriðjungur þingaðila æskir þess. Fundur skal þó haldinn án tilefnis einu 

sinni á ári, fyrir febrúarlok. Á þeim fundi kjósa þingaðilar aðrir en Seðlabankinn fulltrúa í 

stjórn og varastjórn beinni kosningu. Reikningar þingsins skulu lagðir fram á þessum fundi til 

samþykktar. Jafnframt skal fundurinn ákveða þóknun stjórnar og endurskoðenda. Atkvæða- 

magn hvers þingaðila er í hlutfalli við kaup og sölu hans á skráðum verðbréfum á þinginu 

næstliðið almanaksár. Einn þingaðili getur þó ekki farið með meira atkvæðamagn fyrir sjálfs 

sín hönd og annarra en nemur þrjátíu af hundraði.
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III. KAFLI 
Þingaðilar. 

6. gr. 

Aðilar að þinginu eru þeir verðbréfamiðlarar sem stjórnin hefur samþykkt. Seðlabanki 

Íslands er þingaðili, en stundar ekki þjónustu sem aðrir þingaðilar veita almenningi aðra en 

útgáfu og sölu nýrra verðbréfa ríkissjóðs og ríkisstofnana, og keppir ekki við þá um viðskipti. 

1. gr. 

Umsóknir um aðild skulu sendar stjórninni og skal hún athuga hvort umsækjandi eða 

starfsmenn hans fullnægi eftirfarandi skilyrðum: 

a) Hefur leyfi til að stunda verðbréfamiðlun sbr. 4. gr. laga nr. 27 frá 2. maí 1986; 
b) hefur til að bera næga menntun og reynslu í verðbréfaviðskiptum samkvæmt nánari reglum 

sem stjórnin setur; 

c) setur verðtryggða bankaábyrgð, veð eða aðra tryggingu sem stjórnin metur gilda til 

tryggingar efndum á skyldum þeim sem honum ber að uppfylla í viðskiptum sínum, eigi 
lægri en 1 milljón króna, en fjárhæðin breytist í janúar ár hvert í hlutfalli við breytingu sem 

kann að hafa orðið á lánskjaravísitölu frá gildi hennar í október 1985 sem var 1266 og 
d) hafi undirritað drengskaparyfirlýsingu um að rækja störf sín eftir bestu samvisku og að 

hlíta reglum þessum sem og reglum sem stjórnin hefur sett. 

8. gr. 

Nú telur stjórnin að þingaðili hafi hagað sér í starfi sínu á þann hátt að ekki samrýmist 

hagsmunum viðskiptavina hans né þingsins í heild. Skal hlutaðeigandi þingaðili að boði 
stjórnarinnar gera henni viðhlítandi grein fyrir máli sínu. Ber þingaðila í því efni að svara og 

sinna án ástæðulauss dráttar fyrirspurnum og kvaðningum stjórnarinnar. Stjórnin getur veitt 

einstökum þingaðilum áminningar, en svipta skal hún þingaðila aðild sé um ítrekaðar eða 

alvarlegar ávirðingar að ræða að hennar mati. Stjórnin leysir þingaðila undan kvöðum 
þingsins um leið og hann er sviptur aðild. 

Fullnægi þingaðili að einhverju eða öllu leyti ekki skilyrðum skv. 7. gr. skal stjórnin svipta 

hann þingaðild og leysa hann undan kvöðum þingsins. 

9. gr. 

Stjórn þingsins getur ákveðið stofngjald sem allir þingaðilar greiða til þingsins. Einnig 
getur stjórn þingsins ákveðið fyrir eitt ár í senn að þingaðilar greiði til þingsins fast gjald og/eða 
gjald, sem sé fyrirfram ákveðið hlutfall af sölu verðbréfa á þinginu. 

IV. KAFLI 
Skráning verðbréfa. 

10. gr. 

Stjórnin veitir verðbréfum viðurkenningu sem skráningarhæfum í viðskiptakerfi þings- 
ins, enda berist umsókn um það frá þingaðila. 

ll. gr. 

Stjórnin setur nánari reglur um verðbrétaflokka sem teknir eru til skráningar og skulu 
þær m.a. fela í sér eftirtalin atriði: 

a) Að heildarnafnverð hvers flokks skuli vera lægra og einingar ekki færri en svo að 
verðbréfin geti talist markaðshæf. 

b) Að verðbréfaflokki fylgi lýsing í samræmi við forskrift reglna sem stjórnin setur um hana 

og form útboðs.
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12. gr. 
Ákvæði 10. og 11. gr. gilda um öll skuldabréf, hlutabréf og önnur verðbréf, þ.m.t. 

hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða, sem sótt er um skráningu fyrir í viðskiptakerfi þingsins. 

13. gr. 

Stjórn lætur útbúa nauðsynlegar upplýsingar um skráð verðbréf er almenningur hefur 

aðgang að. 

14. gr. 

Stjórninni er skylt að fella af skrá þau verðbréf, sem að hennar mati uppfylla ekki skilyrði 
þingsins. Jafnframt er henni heimilt að fella tímabundið niður skráningu ef ástæða þykir til. 

15. gr. 

Stjórn þingsins getur ákveðið fyrir hvert ár í senn árlegt gjald fyrir skráningu hvers flokks 
verðbréfa á þinginu. 

V. KAFLI 
Viðskiptakerfið. 

16. gr. 
Þingaðili skal senda öllum öðrum aðilum upplýsingar um magn, verð og tegundir þeirra 

skráðu bréfa sem hann hefur kaupanda eða seljanda að, sbr. þó 20. gr. 

17. gr. 

Stjórnin skal skipuleggja upplýsingamiðlun skv. 16. gr., ákveða tíðni hennar, form 
upplýsinganna og flutningsmiðil. 

18. gr. 

Þingaðilar gera upp viðskipti beint sín á milli skv. reglum sem stjórnin setur. Þingaðilar 
bera ábyrgð á viðskiptum sínum með skráð verðbrét. 

19. gr. 

Stjórnin setur reglur um skiptingu sölulauna þegar sala fer í gegnum tvo eða fleiri 

þingaðila. Þingaðilar skulu gera stjórninni grein fyrir þóknun sem þeir taka fyrir að annast 

kaup eða sölu skráðra bréfa. 

20. gr. 
Þingaðila er heimilt að eiga viðskipti með skráð verðbréf án þess að hann bjóði þau fram í 

viðskiptakerfinu, svo fremi sem hann gerir bæði kaupendum og seljendum grein fyrir að svo sé 

og þeir sætti sig við það. 

21. gr. 

Stjórnin skal skipuleggja söfnun og miðlun upplýsinga með þingaðila um viðskipti með 

skráð verðbréf. 
Seðlabankinn safnar og miðlar upplýsingum um verð og viðskipti með skráð verðbrét. 

VI. KAFLI 
Önnur ákvæði. 

22. gr. 

Stjórnin skal gera tillögur um eftirlitskerfi, sbr. e-lið 2. gr., sem Seðlabankinn staðfestir. 
Þessu kerfi er ætlað að standa vörð um góða siðu þingaðilanna og koma í veg fyrir áföll sem 

skaða kynnu álit þingsins eða valdið gætu viðskiptavinum fjárhagstjóni.
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23. gr. 
Stjórnin skal skera úr um ágreining milli þingaðila að því er varðar framkvæmd reglna 

þingsins. Einnig skal hún skera úr um ágreining á milli viðskiptavina og þingaðila vegna 

viðskipta með skráð verðbréf enda hafi ágreiningnum verið vísað til stjórnarinnar af öðrum 
hvorum aðila. 

24. gr. 

Fundur þingaðila gerir tillögur um breytingar á reglum þessum til Seðlabankans og 

kynnir þær ráðherra. Um vægi atkvæða gilda ákvæði 5. gr. 

25. gr. 

Kostnaður af rekstri þingsins skal greiddur af tekjum þess sem aflað er skv. 9. gr. og 15. 

gr. Stjórn þingsins skal færa sérstakt bókhald fyrir þingið. Endurskoðendur skulu vera tveir, 

annar tilnefndur af Seðlabankanum og hinn kosinn af öðrum þingaðilum. Um vægi atkvæða 
gilda ákvæði 5. gr. Birta skal endurskoðaða reikninga þingsins í B-deild Stjórnartíðinda. 

26. gr. 

Reglur þessar eru settar með heimild í 1. mgr. 11. gr. laga nr. 36/1986 að fengnu samþykki 
ráðherra og öðlast þegar gildi. 

Jafnframt eru úr gildi felldar núgildandi reglur nr. 119 frá 23. febrúar 1988 um 

Verðbréfaþing Íslands. 

Reykjavík, 22. febrúar 1989. 

Jóhannes Nordal. Geir Hallgrímsson. 

Reglur þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptaráðuneytið, 24. febrúar 1989. 

Jón Sigurðsson.   
Björn Friðfinnsson. 

20. mars 1989 Nr. 152 

GJALDSKRÁ 
fyrir Hitaveitu Reykjavíkur. 

I KAFLI 
1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 

gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, er 

ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi 
hitaveitunnar. 

Vatnsrennsli að húsinu verður takmarkað um hemil, eftir því sem þörf krefur, og er 

starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu hans.
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II. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra 

VÆINS 2... kr.32,72 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 

vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 
Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla, ef þess er óskað. 

4. gr. 

Fyrir hverja húsveitu (1 mæli) er greitt fast mánaðargjald, sem fer eftir stærð sem hér 

segir: 

a) fyrirmæli alltað““ ........... 0. kr. 327,00 

b) fyrirmæli 1"-2"......... 0. kr.  681,00 

c) fyrirmæli3"ogstærri .......... 0. kr. 1 382,00 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 3. og 4. gr. verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælisálestur ef selt 
er eftir vatnsmæli, en miðast við mánaðamót ef um hemil er að ræða. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka gjalddögum. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hitaveitunn- 

ar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það 

gjald 2... kr. 875,00 

6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við útsendingu reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Ber gjaldanda að greiða reikninginn í bönkum, sparisjóðum og öðrum greiðslustöðum, 

þar sem hitaveitan ákveður. 

Það eru vanskil, ef gjöld fyrir orkunotkun eru ekki greidd innan 10 daga frá útsendingar- 
degi reiknings. 

1. gr. 

Stofngjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss: 
(utanmál) m* Stofngjald 

Allt að 400 59 200,00 

400- 2 000 59 200,00 fyrir — 400 mi  49.00 kr/m? þar yfir 

2 000- 6000 137 600.00 fyrir 2 000 m # 41,00 kr/m þar yfir 

6 000-10 000 301 600.00 fyrir 6 000 m t 37.00 kr/m' þar yfir 

Meira en 10 000 449 600.00 fyrir 10 000 m?  32.00 kr/m? þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 

greiða kr. 7 200,00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

8. gr. 
Hitaveitu Reykjavíkur er heimilt að hækka eða lækka gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari í 

sama hlutfalli og vísitala byggingarkostnaðar. 
Hitaveitan skal, skv.3. gr. laga nr. 64/1943, auglýsa gildandi verð skv. gjaldskrá þessari á 

hverjum tíma, í Lögbirtingablaði.
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9. gr. 
Nú er tengingu húss lokið og er þá stofngj aldið gjaldkræft. Þó er heimilt að veita gjaldfrest 

allt að 5 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á um vexti af 
eftirstöðvum gjaldsins. 

III. KAFLI 
10. gr. 

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

11. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 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 3ja daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 
opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur...................... kr. 1 836,00 
hverju sinni. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hemlum, 

mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. 
Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og 

sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með skv. orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 
2. mars 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 69, 1. mars 1989 og birtist til 
eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 
nr. 246, 9. júní 1987, með síðari breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

20. mars 1989 Nr. 153 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Bessastaðahrepps. 

i. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 

gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar. í té vatnsmagn, er 

ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi 
hitaveitunnar. 

Vatnsrennsli að húsi verður takmarkað um hemil, eftir því sem þörf krefur, og er 
starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu hans.
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II. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns kr. 

41,04. 
Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 

vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla, ef þess er óskað. 

4. gr. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli skal greidd 

jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 
Kr. 

a) fyrir mælatilogmeðð" ......200 00 326,00 

b) fyrirmælal"ogstærri .........0 00 724,00 

S. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælisálest- 

ur. 
Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hitaveitunn- 

ar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 463,00. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningurinn ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá 

gjalddaga. Á vanskil reiknast lögleyfðir dráttarvextir. 

1. gr. 

Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

(utanmál) m? Heimæðargjald 

Allt að 600 kr. 149 372,00 
600-2 000 kr. 149 372,00 fyrir 600 m?  102,16 kr/m? þar yfir 

Meira en 2 000 kr. 292 956,00 fyrir 2 000 m? * 88,27 kr/m? þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 

þá greiða kr. 11 773,00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

8. gr. 

Gjöld skv. 7. 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. 

9. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að 2 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á 

um vexti af eftirstöðvum gjaldsins.
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III. KAFLI 
. 10. gr. 

Oll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, 

sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. 
Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 

opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 681,00 hverju sinni. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum mælum, 

hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. 
Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og 

sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 
til að öðlast gildi 2. mars 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 69, 1. mars 1989 og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 
gjaldskrá sama efnis, nr. 339, 1. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

20. mars 1989 Nr. 154 

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 hitaveitunnar fyrir selda orku við hámarksrennsli 
um hemil, magn skv. mæli eða samkvæmt öðrum viðurkenndum mæliaðferðum.
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3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis sbr. 
2. gr. 

verði beiðni þ. a. l. 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 svæði 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) Vatnsgjaldumhemil ..........2.002. 00 kr. 2 060,00 
fyrir hvern mínútulítra á mánuði. . 

b) Vatnsgjaldum vatnsmæli ........0 000 kr. 88,80 
fyrir hvern rúmmetra. 

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

vatnsmagn um hemla, þannig að vatnsskammtur sé aukinn um '%s 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. 46 200,00 
251- 500 m kr. 46 200,00  110,40 kr/m? yfir 250m? 
501-1500 m? kr. 73 800,00 t 64,70 kr/m? yfir SO0Om? 
1501-6000 m? kr. 138 500,00  41,50 kr/m? yfir 1500m? 

6000 m? kr. 325 250,00 t 32,60 kr/m? yfir 6000m 

Lágmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsiskalvera ......... kr. 34 850,00
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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 gjald- 
falla þegar tengingu heimæða er lokið. 

Heimilt er hitaveitunni að veita frest til að greiða eftirstöðvar gjaldsins. 
Af nýju húsnæði og breytingum eða endurbyggingu á húsnæði, sem húseigendur geta 

miðað við að tengja hitaveitunni áður en það er tekið í notkun, gjaldfellur 50% stofngjalds 

við veitingu byggingarleyfis og eftirstöðvar við útgáfu fokheldisvottorðs samkvæmt 

gildandi gjaldskrá á þeim tíma. 
Af húseignum, sem um gilda sérstök ákvæði eða sérsamningar um stofngjöld, t. d. 

vegna dreifðrar byggðar, gjaldfellur stofngjald þegar tengingu heimæðar er lokið nema 

annað sé tekið fram í samningum. 

8. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notenda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á nývera ........02.0 0 kr. 2 060,00 
Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu opnunargjalds áður en opnað er. 

9. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reiknings- 
upphæð 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 byggingarkostnað- 
ar 132,5 stig. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 

en nemur breytingum sem á nefndri vísitölu verða, enda liggi fyrir staðfesting ráðuneytis- 
ins hverju sinni. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 
öðlast gildi 2. mars 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 69, 1. mars 1989 og 
birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 

sama efnis nr. 371, 21. júlí 1988, með síðari breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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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. 

II. KAFLI 
3. gr. 

Orkubú Vestfjarða selur hitaorku í smásölu á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

Orka og vatnsmagn H490 

Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 
Fyrir afnot heita vatnsins vegna íbúðarhúsnæðis skal greiða samkvæmt orkumaæli kr. 2,33 

fyrir hverja kílóvattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 20,74 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. 2,33 fyrir hverja kílóvattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 20,74. 

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. 1,51 fyrir hverja kílóvatt- 

stund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 13,50 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Vatnsmagn 1480. 

Orkubúi Vestfjarða er heimilt að selja hitaorku samkvæmt vatnsmæli eingöngu. Gjald 

fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 108,00. 

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. 2 040,00.
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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. 

S. 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. 

760,00. 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á ný vera kr. 1 510,00. 

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. 

TTI. KAFLI 
. 8. gr. 

Oll 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 2. mars 1989 með vísan til auglýsingar 

ráðuneytisins nr. 70, 1. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 391, 25. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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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 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 
dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 

og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 
Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 
2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er 
tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni á 

ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 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) Fastagjaldá mánuði ............0 000 612,40 
fyrir hverja byrjaða 5 mín.lítra. 

b) Vatnsgjald........... 000 1 225,00 
á mánuði fyrir hvern mín. lítra í hámarks stillingu hemils. 

c. Vatnsgjald um rennslismæli ............0 0... 65,34 
fyrir hvern rúmmetra vatns. 

S. 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 
Bo... 0,95/1,3 
C 0000 0,90/1,7 
D 0... 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? 77 499,00 kr. 

300- 2 000 m? 77 499,00 kr. fyrir — 300 m? og 71,06 kr/m? þar yfir 
2 000- 6 000 m? 198 562,00 kr. fyrir 2 000 m? og 56,59 kr/m' þar yfir 

6 000-10 000 m? 424 775,00 kr. fyrir 6 000 m? og 46,12 kr/m' þar yfir 

Meira en 10 000 m 609 095,00 kr. fyrir 10 000 m? og 39,85 kr/m' þar yfir 

Stofngjald fyrir hvern aðrennslismæli umfram einn á samainntakier .... kr.8 379,00. 

8. gr. 
Gjöld samkvæmt 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Er hitaveitunni 

heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða, að fenginni 

staðfestingu iðnaðarráðuneytisins, hverju sinni. 

IV. KAFLI 
9. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem heyþurrkunar eða 

ræktunar og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju 
tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

ll. 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 lokunartilkynningersendút,nú ..........0. 0000. kr.1 225,00 

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. 

B 23



Nr. 156 310 20. mars 1989 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 

til að öðlast gildi 2. mars 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 69, 1. mars 1989 og 

birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 

sama efnis, nr. 379, 26. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 157 20. mars 1989 

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 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. Hitaveit- 

an 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. 

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 
4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

Vatnsgjald á mánuði fyrir hvern mín.lítra í hámarksstillingu hemils ....... kr. 617,00 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. og 8. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau greiðast 

til skrifstofu Sauðárkrókskaupstaðar. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar 

um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 10 daga frá 

gjalddaga.
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III. KAFLI 
6. gr. 

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

Rúmmál húss 
(utanmál) Heimæðargjald 

400-2 000 m? 67 825,00 kr. fyrir 400 m' 52,50 kr/m' þar yfir 

2 000-6 000 m? 153 664,00 kr. fyrir 2 000m? 47,70 kr/m þar yfir 
6 000-10 000 m? 341 046,00 kr. fyrir 6 000 m? 43.10 kr/m? þar yfir 

Meira en 10 000 m? 513 483,00 kr. fyrir 10 000 m* 32,60 kr/m? þar yfir 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Sauðárkróks- 

bæjar. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast 
sérstaks aukagjalds af húsráðanda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina samkvæmt 
kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrirfram. 

7. gr. 

Gjöld samkvæmt 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Er hitaveitunefnd 

heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða, að fenginni 
staðfestingu iðnaðarráðuneytisins hverju sinni. 

IV. KAFLI 
8. gr. 

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. 28.00 
Mælaleiga fyrir hvern mánuð skal vera sem hér segir: 

Fyrir mæla3/4"........ 00. kr.  256.50 pr. mán. 
Fyrir mæla 1"-24" . 0... kr.  574.50 pr. mán. 
Fyrir mæla3"ogstærri .............. 0 kr. 1 167.00 pr. mán. 

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

með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að taka gildi 2. mars 1989, með vísan til 

auglýsingar ráðuneytisins, nr. 69, 1. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að 

máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 348, 11. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 158 20. mars 1989 

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. Hitaveit- 

an 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. 1 771,00 

Til hliðsjónar við ákvörðun verðsins er miðað við að kyndingarkostnaður sé sem næst 

80% af kyndingarkostnaði með olíu. 

Vatnsgjald skv. vatnsmæli fyrir hvern rúmmetravatns ......00...... kr. 87,08 

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.
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III. KAFLI 
6. gr. 

a. Fyrir hverja hemlagrindskalgreiða ..........0.0. 0000. kr. 14 949,00 
b. Fyrir hvern rúmmetra húss miðað við utanmálskalgreiða .......... kr. 68,00 

Gjöld samkvæmt a. lið skulu greiðast eftir eignahlutfalli, sé um sameiginlegan hemil að 

ræða. 
Gjöld samkvæmt b. lið skulu greiðast eftir eignahlutfalli. 

Gjöld samkvæmt liðum a. og b. skulu þó aldrei veralægrien ........... kr. 29 898,00 

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 atvinnurekstr- 

ar, 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. 

% hl. greiðist strax við tengingu. 

% hl. eftir eitt ár og 
/ 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 pjaldenda. 

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 2. mars 1989, með vísan til 

auglýsingar ráðuneytisins, nr. 69, 1. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að 
máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 376, 25. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.



Nr. 159 20. mars 1989 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Akureyrar. 

1. gr. 

Hitaveitan selur varmaorku úr veitukerfi sínu samkvæmt gjaldskrá þessari og reglugerð 

Hitaveitu Akureyrar. 

2. gr. 

Vatnsrennsli að hitakerfi húsa er takmarkað um hemla. Greiða skal árlegt aflgjald 
samkvæmt hemilstillingu, sem kaupandi ákveður og fer skriflega fram á við hitaveituna. 

Neysluvatnslögn skal tengja fyrir framan hemil og fyrir aftan mæli. 

Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við 1. desember, þótt aflþörf verði minni 
hluta úr ári. Gjaldtaka skal þó miðast við fyrsta dag næsta mánaðar eftir breytingu, þegar um 

hækkun hemilstillingar er að ræða. Fyrir breytingu á hemilstillingu skal greiða 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 hvernrúmmetra.......... 00... kr. 14,74 

B. Fastagjald: 

B.1 Fyrir almenna húshitun ásamt neysluvatni. 

Fast aflgjald (hemlagjald) ltr/mín/ár ................. kr. 4 270,00 
B.2 An húshitunar. 

Mælagjald á mánuði ........0% 200 kr.  406,00 

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 fyrstu300m ........ 00. 1,1% 

C.2 Gjaldstuðull umfram 300m'.........0.0 0 0,4% 

Í stofngjaldi er innifalin ein heimæð á lóð allt að 30 m að lengd, talið frá lóðarmörkum þar 

sem hitaveituæðin kemur að viðkomandi lóð. 

C.3 Mælagrindargjald. ......... 0000 kr. 14 174,00 

C.4 Gjald fyrir hvern lengdarmetra í heimæð umfram 30 m 

lengd frálóðarmörkum ......... 0000 kr. 1776,00 

. 5. gr. 

D. Önnur gjöld: 

D.1 Lokunargjald .........%... 00 kr. 895,00 
D.2 Skammtabreytingargjald .......... 00... kr. 529,00 

D.3 Mælaálestrargjald (aukaálestur) ................... kr. 529,00 

6. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar.
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Gjaldskrá þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér 
með til að taka gildi 2. mars 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 69, 1. mars 1989 

og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 
sama efnis nr. 392, 25. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

20. mars 1989 Nr. 160 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Húsavíkur. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Hitaveita Húsavíkur selur afnot hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa verið eða 
verða gerð í Húsavík og Reykjahreppi eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. 

og reglugerð staðfestri 25. maí 1970 um hitaveitu og hitalagnir í Húsavík. 

2. gr. 

Hitaveita Húsavíkur lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 
dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan 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 vatnshemils 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 fyrir hvernaðalhemil .................. 200,00 
b. Vatnsgjald á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils 455,00 

c. Vatnsgjaldpr.m'.........0 00 28,65 

Á gjöld þessi leggst söluskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma.



Nr. 160 316 20. mars 1989 

5. gr. 

Vilji notandi fá meira rennsli í kranalögn en er á miðstöðvarkerfi getur hann fengið 

sérskammtara á kranavatnslögn hjá hitaveitunni. Kranavatnsskammtarar í sambandi við 

aðalhemil eru af 4 gerðum og gefa þeir eftirfarandi rennslishlutföll milli miðstöðvarkerfis og 

kranavatnslagnar: 

AL 1.00/1.0 

Bo... 0.95/1.3 

(0 NA 0.90/1.7 

D.....00000 0.85/2.8 

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

6. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau greiðast til 
innheimtumanns eða í Landsbanka Íslands í Húsavík. 

Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru 

vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 7 daga frá gjalddaga. 

b) 

III. KAFLI 
1. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Húsavíkur skal vera sem hér segir fyrir eina heimaæð. 

Fyrir hús, sem hafa olíu-, kola- eða rafmagnskynditæki fyrir 1. október 1970. k 
r. 

Hús allt að 300 m?að utanmáli...........2..0. 0. 44 000,00 

Hús 300-2000 m að utanmáli fyrir300m' .......00 00 44 000,00 

OB 000 48,39 

á hvern rúmmetra þar yfir. 

Hús stærri en 2 000 m'aðutanmáli.......... 0... 126 000,00 

fyrir2 O00m'og 22.02.0000 36,10 
á hvern rúmmetra þar fram yfir. 

Fyrir önnur hús. 

Hús allt að 300 m'aðutanmáli .......... 0000 63 000,00 

Hús 300-2 O00m'aðutanmáli ............. 00. 63 000,00 
fyrir 300m?0g .....0..0 00 56,20 

á hvern rúmmetra þar yfir. 

Hús stærri en 2 Q00 m'aðutanmáli........... 000 158 000,00 

fyrir 2 O00m?0g ....... 000 48,40 
á hvern rúmmetra þar yfir. 

Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á samainntakier.... 12 000,00 
Sé um óupphitað rými að ræða í atvinnuhúsnæði, svo sem vöruskemmur og því um líkt. 

skal heimæðargjald einungis reiknað af því rými er hita skal þó sé lágmarksgjald tekið 

samkvæmt 300 m' húsnæði. Verði hið upphitaða rými síðar stækkað þá komi til full 

gjaldtaka af þeirri aukningu. 

8. gr. 

Gjöld skv. 7. 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.
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IV. KAFLI 
9. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem heyþurrkunar eða 

ræktunar og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju 
tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

10. gr. 

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

11. gr. 

Hitaveita Húsavíkur hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 
notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3 
daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný, greiðir sá sem í vanskilum er, kr. 1 200,00 í hvert 
skipti. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Húsavíkur skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum 

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

hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita 

vatnsins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, til að 
öðlast gildi 2. mars 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 69, 1. mars 1989 og birtist 

til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama 
efnis, nr. 93, 22. febrúar 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

20. mars 1989 Nr. 161 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Rangæinga. 

1. gr. 
Hitaveita Rangæinga selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi veitunnar samkvæmt 

ákvæðum gjaldskrár þessarar. 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi sem tengist veitunni í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til 

hitunar húss og neyslu enda verði ofnar þess taldir nægilega stórir að dómi hitaveitunnar. 
Stjórn hitaveitunnar getur heimilað afnot hitaorku til annars en húshitunar, svo sem til 

heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, enda verði ákveðið gjald í hverju tilviki með 
hliðsjón af gjaldskrá þessari.
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Hitaveitan lætur setja rennslismæli ásamt hemlum, sem takmarka hámarksrennsli við 

inntak og miðast gjald hitaveitunnar við mælt vatnsrennsli um mælinn. Stjórn hitaveitunnar er 

heimilt að selja vatn á veitusvæði hitaveitunnar samkvæmt mælum eða hemlum eða báðum 

kerfunum saman. Stjórn hitaveitunnar er heimilt að breyta kerfum einstakra húsa, enda sé 

slík breyting tilkynnt húseiganda með minnst 14 daga fyrirvara og gerð á kostnað hitaveitunn- 

ar. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis sbr. 2. gr. 

Ef selt er vatn samkvæmt hámarksstillingu hemils verður stillingu hemils að jafnaði ekki 

breytt nema einu sinni á ári, í nóvember, enda verði beiðni þ. a. |. komið á framfæri við 

hitaveituna. Hámarksstilling hemils gildir frá 1. desember til 30. nóvember þótt orkunotkun 

verði minni hluta ársins. 

Heimilt er að víkja frá reglum um hámarksstillingu hemils ef um er að ræða sölu á orku að 

sumarlagi til heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, sem getur nýtt umframorku á þessum 

árstíma. Orka til húshitunar á svæðinu hefur ætíð forgang umfram slíka orkusölu. 

4. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt rennslismæli fyrir hvern rúmmetra vatns 

kr. 80,57 
Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 

vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Vatn um hemil er selt sem margfeldi af 0,5 mínútulítrum þó aldrei minna en 2,0 

mínútulítrar. 

Minnsta vatnsmagn sem selt er um hemil er fyrir íbúðar-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði 

0,7 I/mín. fyrir hverja 100 m', en fyrir iðnaðarhúsnæði 0,4 1/mín. fyrir hverja 100 m'. 

Fyrir vatn sem selt erum hemilgreiðast .........0..00. 0. kr. 1 852,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

Á gjöldin leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. Þegar um afnot á 

heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar, sbr. 3. gr. getur hitaveitan vikið frá 

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

þessari. 

5. gr. 

Jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun innheimtist fyrir hvern mæli eða hemil á mánuði 

eftirfarandi fastagjald: 

a) Fyrir mælatilogmeð“" ............000 00. kr.  626,00 

b) Fyrirmælal"til2" .............00 0... kr. 1 253,00 

c) Fyrirmæla3"eðastærri.............. 0... kr. 2 506,00 

6. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt 4. og 5. gr. verða krafin mánaðarlega. Lesið verður af mælum 

að jafnaði tvisvar á ári, en notkun þess á milli áætluð. 

Þó er heimilt að fækka eða fjölga álestrum og/eða fækka gjalddögum. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrar- 

tíma hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir 
þaðgjald...........0 020 kr. 891,00
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7. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 
hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann þar sem 
hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 21 dags frá 
gjalddaga. 

8. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir hverja heimæð: 

Fyrir hús alltað400m} .............000 00 kr. 102 881,00 
Fyrir hús stærrien 400m} ............2.0 000 kr. 102 881,00 
aðviðbættum................ kr. 71,16 

fyrir hvern rúmmetra umfram 400. 

Ef um er að ræða atvinnuhúsnæði sem hitað er að hluta reiknast ekki heimæðagjald af 
þeim hluta húss sem ekki er hitaður. 

Hitaveitunni er heimilt að leggja sérstakar heimæðar samkvæmt reikningi eða samningi 
og fella niður heimæðagjald. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi með sérstökum mælum eða hemlum frá hitaveitunni og 
skalþágreiða............. 0... kr. 9 612,00 

í aukagjald fyrir hvern mæli eða hemil umfram þann fyrsta. 

Óski notandi sem hefur mæli/hemil að breyta og fá í staðinn hemil/mæli skal greiða 
kr. 1 836,00 

fyrir breytinguna. 9. gr 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 
veita gjaldfrest allt að 2 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á 
um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

10. gr. 
Hitaveitunni er heimilt að krefja notanda um greiðslu innheimtugjalds hafi komið til 

stöðvunar orkuafhendingar ogskalgjaldiðvera ................... kr. 891,00 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en orkuafhending er hafin á ný. 

Þó ekki komi til stöðvunar orkuafhendingar er hitaveitunni heimilt að krefja notandann um 
innheimutgjald vegna undirbúnings að stöðvun. 

ll. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, í samræmi við 

breytingar á nefndri vísitölu, enda séu breytingar staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju 
sinni. 

12. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 
Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Rangæinga er hér með staðfest 

samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 2. mars 1989, með vísan til 
auglýsingar ráðuneytisins, nr. 69, 1. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að 
máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 255, 16. maí 1988. 

Íðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

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 kunna að verða gerð, 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 100m?ogstærri .........0..00 00. kr. 1 060,00 

á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

2. Önnurhús ...........50. 0 kr.  424,00 
á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b) Vatnsgjöld: 
1. Gróðurhús .............. ss kr.  250,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 

2. Önnurhús .............ccess ss kr.  700,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur eftir gildandi reglum á hverju tíma. 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin til greiðslu í hverjum mánuði og skulu þau greiðast 

til skrifstofu hitaveitunnar eða annars innheimtuaðila, sem hitaveitan vísar til. Gjalddagi er 

við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil ef gjöldin eru 

ekki greidd að fullu innan 14 daga frá gjalddaga.
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6. gr. 

Heimæðargjald (tengigjöld) eru sem hér segir fyrir hverja heimæð: 

Hús allt að 300 mað utanmáli .................. 0. kr. 68 160,00 

Hús 300-2000 mað utanmáli.............02. 200 kr. 68 160,00 
fyrir 300 m? og á hvern rúmmetra þaryfir............000 00. kr. 63,00 
Hús stærra en 2000 m? að utanmáli............... 0... ss kr. 155 000,00 

fyrir 2000 m? og fyrir hvern rúmmetra þar yfir ............2 0000. kr. 42,00 
Stofngjald fyrir hvern aðalrennslishemil umfram einn á samainntaki ................... kr.  5500,00 

7. 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 gróðurhúsaræktunar og er þá 
hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón 

af gjaldskrá þessari. 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

10. gr. 

Hitaveita Hveragerðis hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 
notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3 

daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 
1 500,00 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 2. mars 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 69, 1. mars 1989 og 

birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 

sama efnis nr. 373, 25. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Þorlákshafnar. 

1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfum sínum eftir þeim reglum 

sem settar eru í gjaldskrá þessari og reglugerð Hitaveitu Þorlákshafnar. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem tengt er veitukerfi hennar, í té vatnsmagn til neyslu- 

vatnsnota og upphitunar, enda séu hitagjafar (ofnar) hússins nægilega stórir að dómi 

hitaveitunnar. 
Einnig selur hitaveitan afnot af heitu vatni til annars en húshitunar og neysluvatnsnota 

eftir því sem vatnsmagn leyfir og hún telur henta. 

3. gr. 

Vatnsrennsli að hitunarkerfi og neysluvatnslögn húss skal takmarkað um stillanlega 

hemla og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það magn, sem hemill fyrir 
hitunarkerfi húss er stilltur á, en þegar seld eru önnur afnot vatns, skal nota vatnsmæli og 
miðast gjaldið þá við hvern rúmmetra vatns. 

Hitaveitunni er heimilt að selja neysluvatn samkvæmt vatnsmæli til þeirra húsa sem ekki 

eru hituð með hitaveitu. 
Hitaveitan stillir hemil, sbr. 1. mgr. að ósk notanda og breytir stillingu, ef notandi fer 

fram á það við hitaveituna. 
Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við 1. september-31. ágúst, þótt 

orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

4. gr. 

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

a. Samkvæmtmagnhemli .........0.0 00. kr. 1 528,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 
b. Samkvæmt vatnsmæli ............ 0... kr. 76,78 

fyrir hvern rúmmetra vatns. 
Þegar um afnot af heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar og/eða neysluvatnsnota, 

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

með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

5. gr. 
Þar sem vatn er selt um hemil til upphitunar afgreiðir hitaveitan kranavatn til heimilis- 

nota án sérstaks orkugjalds að því marki, sem hún telur nægilegt í venjulegum tilvikum og er 

þá miðað við að ekkert rennsli sé í gegnum hitagjafa (ofna), þegar kranavatn er notað að fullu. 
Óski notandi eftir meira kranavatni til heimilisnota en að framan greinir, getur hitaveitan 

afgreitt það gegn gjaldi, sem nemur %o af orkugjaldi til upphitunar, reiknað af því 

umframmagni, sem hann fær. 
Orkugjald fyrir kranavatn um hemil til heimilisnota í húsum, sem ekki eru hituð með 

hitaveitu, skal vera 12% af áætluðum hitunarkostnaði með hitaveitu, samkvæmt mati 

hitaveitunnar. Gjald þetta skal lækka hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður með vatni frá 

hitaveitunni. 

Þar til hemill eða vatnsmælir hefur verið settur upp og hemill stilltur og ef hemill eða
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vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins og/eða 
fyrir notkun. 

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

6. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 4. og S. gr. má krefja mánaðarlega eftir á. Eigi skulu þau krafin 

sjaldnar en ársfjórðungslega. Séu gjöldin krafin sjaldnar en mánaðarlega er heimilt að krefja 

hluta þeirra fyrirfram. 

Hafi breyting á stillingu hemils í för með sér viðbótargreiðslur fyrir þann hluta ársins, sem 

liðinn er sbr. 3. gr., er hitaveitunni heimilt að jafna þeirri greiðslu á þá mánuði ársins sem eftir 

eru. 
7. gr. 

Heimæðagjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð, hvort sem það verður allt 

tengt veitukerfi hitaveitunnar eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðagjald af búpeningshúsum 

á jörðum og lögbýlum nema þeim útihúsum sem tengd verða veitukerfinu, en af þeim skal 

greiða hálft gjald. Heimæðagjöld eru miðuð við þáttöku húseiganda í stofnkostnaði veitukerf- 
is hitaveitunnar. 

Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir: 

Af öllu húsnæði sem tengist hitaveitunni skal reiknað heimæðagjald samkvæmt eftirfar- 
andi jöfnu: 

H = 38 239 # 41,70 < V 

Hér táknar H heimæðargjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind og V 

rúmmál (utanmál) viðkomandi húsnæðis í rúmmetrum. 
Þegar lögn heimæðar er lokið er heimæðagjaldið gjaldkræft. Af viðbyggingum og 

nýbyggingum á lóð þar sem ekki þarf nýja heimæð er gjaldið gjaldkræft þegar byggingarleyfi 
er veitt. 

8. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila skal gjald 
fyrir að opna á ný samsvara orkugjaldi fyrir einn mínútulítra á mánuði. 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

9. gr. 

Gjalddagi hitaveitunnar er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 
hæð og skulu gjöldin greidd þar sem hitaveitan ákveður. 

Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá gjalddaga. 

10. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskránni, eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira en 

nemur breytingu sem á nefndri vísitölu verður, enda sé breytingin staðfest af iðnaðarráðu- 

neytinu hverju sinni. 

Gjaldskrárbreyting þessi sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 2. mars 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 
69, 1. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 
eldri gjaldskrá sama efnis nr. 8, 5. janúar 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Suðurnesja fyrir heitt vatn. 

I KAFLI 
1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið og verða 
gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, er 

ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi 

hitaveitunnar. 
Vatnsrennsli að húsinu verður takmarkað um hemil, eftir því sem þörf krefur. 

II. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal húseigandi greiða samkvæmt magnhemli kr. 1 300,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. Þar til hemill hefur verið settur upp eða ef hemill bilar, 
áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Verði um sölu á heitu vatni að ræða í öðru formi en að framan greinir, skal verðið ákveðið 

hlutfallslega, skv. mælipr.tonn .........00 000 kr. 45,30 

4. gr. 
Hitaveitan leigir vatnsmæla og hemla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli eða 

hemil skal greidd jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera fyrir hvern mæli eða hemil á 

mánuði: 
a) Fyrir mæla eðahemlaalltað“"..............0 0000 kr. 225,00 
b) Fyrir mælaeða hemlal"-2" ............. 0000. kr. 450,00 

c) Fyrir mælaeðahemla3"ogstærri ..............0 000 kr. 900,00 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 3. og 4. gr. má krefja mánaðarlega. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningurinn ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann, þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá 

gjalddaga. 

1. gr. 

Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

utanmál (m) Heimæðargjald 
Allt að 400 68 000,00 
400- 2000 68 000,00 fyrir 400m?  55,60 kr/m? — þaryfir 

2000- 6000 157 100,00 fyrir 2 000m t 45,40 kr/mð — þaryfir 
6000- 10000 340 200,00 fyrir — 6 000m * 40,80 kr/m“ — þaryfir 
Meira en > 10000 502 200,00 fyrir 10 000m  35,20 kr/m' — þaryfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum frá hitaveitunni og skal 
þá greiða kr. 8 200,00 í aukagjald fyrir hvern hemil umfram þann fyrsta.
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8. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að 5 árum ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á 
um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

III. KAFLI 
. 9. gr. 

Oll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseiganda. 

10. gr. 
Hitaveitan 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. 

Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 1 700,00 
hverju sinni. 

11. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hemlum, 

mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. Er húseiganda skylt 
að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til 

varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

IV. KAFLI 
12. gr. 

Gjaldskrárbreyting þessi sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 2. mars 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 
69, 1. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr 

gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 321, 28. júní 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

20. mars 1989 Nr. 165 

GJALDSKRA 

Rafveitu Borgarness. 

lgr. 

RAFORKUGJÖLD. 

A. Almennur taxti 

Orkugjald .............. 0. 6,36 kr/kWh 

Fastagjald .............0 1 875,00 kr/ár 

B24
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B. Afltaxti 
Rafmagn til meiri háttar vélanotkunar. 

Orkugjald ..........0 00 1,85 kr/kWh 

Aflgjald 2... 8 097,00 kr/kW/ár 
Fastagjald ............ 00 14 264,00 kr/ár 
Mæling miðuð við 15 mínútna meðalgildi afls. Lágmarksafl 30 
kW. 

Húshitunartaxtar 

C.1 Orkugjald(ánrofs)..........0 000 4,45 kr/kWh 

C.2 Orkugjald (rofalltað4st/d) .......0. 2,16 kr/kWh 

C.3 Orkugjald (rofalltað12st/d) ......0.. 0 1,16 kr/kWh 

Fastagjald (fyrir taxta Cl,C20gC3) ............... 5 802,00 kr/ár 

2. gr. 

TENGIGJÖLD. 
Gjaldskrár- Málstraumur Tengigjald 

liður stofnvara kr. 
T1 63A 1-fasa 31 600,00 

T2 63A 3-fasa 42 700,00 

13 100A - 67 500,00 
14 200 A - 134 700,00 

T5 31SA - 212 900,00 

T6 400 A - 269 700,00 

17 630A - 424 300,00 

T8 TIOA - 479 500,00 

19 1200 A - 809 400,00 

Önnur 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 umframmetra 

greiðist sem svarar /%o 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 skilyrð- 

um 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 innanhúss, 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. 
ÝMIS ÁKVÆÐI. 

1. Sérákvæði um rafmagnssölu. 

1.1. Rafmagn til mannvirkjagerðar. 

Fastagjald .........00.0 0 3171,00 kr/a 
Orkugjald ........0. 00 9,65 kr/kWh 

1.2. Gjöld vegna götulýsingar og annarrar útilýsingar. 

Aflgjald......... 11 382,00 kr/kW/a 
miðað við uppsett afl 
Viðhaldsgjald ............ 00 13 975,00 kr/kW/a 
miðað við uppsett afl 

Gjaldsamtals ...........0 25 357,00 kr/kW/a 

1.3. Önnur sérákvæði. 

Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki rafveitu- 

nefndar, 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 notand- 

inn 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. 1 265,00. 

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 raforkugjölduim 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.
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Gjaldskrá þessi sem staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 2. mars 1989, með vísan til auglýsingar 

ráðuneytisins nr. 71, 1. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 386, 25. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 166 20. mars 1989 

GJALDSKRÁ 
Orkubús Vestfjarða fyrir raforku. 

I. SMÁSALA. 
Gjaldskrárliðir. 

Orkubú Vestfjarða selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A.1 Almenn notkun. 

Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun 

ótalin annars staðar. 

Orkugjald........... 00 6,87 kr/kWh 

Fastagjald.........2.0 00 3 340,00 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 10,30 kr/kWh 
Fastagjald. .........0. 00 3 340,00 kr/a 

A.3 Utanhússlýsing. 

Öll notkun og viðhald úti- og götulýsingar. 

Aflgjald „2... 11 900,00 kr/kW/a 
Viðhaldsgjald .........020 0 14 200,00 kr/kW/a 

A.4 Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 
Orkugjald........... 2,82 kr/kWh 

Fastagjald. ........00 0 13 350,00 kr/a 
á hús (/ hluti söluskattskyldur). 

A. 5 Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Aflgjald, lágmarksstilling4kW .............. 33 570,00 kr/a 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarksaflstillingu20kW ..... 5 600,00 kr/kW/a 

Orkugjald afallrinotkun .........000 00. 1,91 kr/kWh 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu............. 6,87 kr/kWh
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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. 
LágmarksaflgjaldiSkW ............ 0. 148 200,00 kr/a 

Aflgjald umframlSkW .......0.0. 0 9 880,00 kr/kW/a 

Orkugjald........... 0 2,17 kr/kWh 

B. 11 Varmadælur. 
Til notkunar á varmadælum (sjá D.3). 

Orkugjald........... 0. 1,75 kr/kWh 
Aflgjald 00... 7 910,00 kr/kW/a 

B.2 Súgþurrkun. 
Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júlí til31. október. 

Aflgjald 2... 2 710,00 kr/kW/a 
Orkugjald............ 0 1,61 kr/kWh 

C.1/D.1 Hitun. 
Orkugjald........... 2,82 kr/kWh 
Fastagjald. ..........0 0. 3 340,00 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.1/D.2 Næturhitun. 
Orkugjald........... 0 1,75 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..........0... 4,06 kr/kWh 
Fastagjald..........0. 0 3 340,00 kr/a 

Innheimta og lokun. 
Innheimtugjald: 

Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu og undirbúning að lokun er kr. 760,00. 
Lokunargjald: 

Gjald fyrir lokun og enduropnun veitu vegna vanskila er kr. 1 510,00. 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

1. Utanhússlýsing. 
Orkubú Vestfjarða sér um uppsetningu utanhússlýsingarkerfa samkvæmt ósk notanda, 

sem greiðir allan stofnkostnað. 
Allt eðlilegt viðhald lýsingar annast Orkubú Vestfjarða á sinn kostnað.



Nr. 166 330 20. mars 1989 

2. Markmæling. 

Liður A.S er fyrir heildarorkusölu til bændabýla samkvæmt opinberri skráningu og 

skilgreiningu þar um. Aðrir gjaldskrárliðir eru ekki veittir samhliða honum svo sem 

súgþurrkun eða húshitun. Breyting á aflstillingu er aðeins gerð samkvæmt skriflegri beiðni 

notanda, hvort sem hún er til hækkunar eða lækkunar. 

3. 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. 
Lágmarksaflgjald er 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. 

S. 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 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 takmarka val gjaldskrárliða. 

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. 

" Gijaldskrárverð breytast í samræmi við þær breytingar, sem kunna að verða á þessum 

gjöldum. 
Orka til varmadælna skal seld skv. gjaldskrárlið B11 eða D3 að vali notanda og vera 

undanþegin söluskatti og verðjöfnunargjaldi skv. ákvörðun fjármálaráðuneytisins.
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II. HEIMTAUGARGJALD Í ÞÉTTBÝLI. 
Heimtaugargjöld Orkubús Vestfjarða í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, tengdum 

veitusvæðum orkubúsins og með fasta íbúatölu 50 eða fleiri, samkvæmt skrá Hagstofu Íslands 
á hverjum tíma miðað við áramót, eru sem hér segir: 

1. 

2.2 

2.3 

2.4 

Orkubú Vestfjarða 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 S árin, ásamt gerð og notkun húsnæðis, tilgreina skal sérstaklega 

aflþörf vegna hitunar. Teikning af húsnæðinu fylgi heimtaugarumsókn. Heimtaugar- 

gjald skal greitt að fullu áður en verk er hafið. 

. Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugargjald af hverri 

heimtaug eða spennistöð sem hér segir: 
2.1 Heimtaug. 

Jarðstrengur 
Aflþörf veitu Stofngjald gjald af yfirlengd 

kW kr. kr/m 

Alltað40 000... 62 000,00 1 250,00 
40- 65 0000 91 900,00 1 500,00 
65-130 00.00.0000 193 300,00 1 880,00 
130-200 0000. 303 500,00 2 260,00 

Aukamælagrind fyrir hitaveitur ........ 25 100,00 

Yfirlengd reiknast af jarðlínuheimtaug, sem er lengri er 25 m í lóð. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðamörkum við götu, stystu greiðfæra leið að 

varkassa á útvegg götuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg skal 

leita samþykkis orkubúsins um gerð og frágang pípu, sem heimtaugarstrengurinn verður 
dreginn í. Af jarðstrengsheimtaug með flutningsgetu 130-200 kW greiðist yfirlengdar- 
gjald af vegalengd frá stofnvarkassa að rofa í dreifistöð að frádregnum 25 m í lóð. Af 
vegalengd umfram 125 m í götu greiðist ekki yfirlengdargjald, sjá þó lið 2.4. 

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja spennistöð að mestu eða öllu leyti, fyrir einn 
notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem 
hagkvæmara þykir að dómi orkubúsins, með hliðsjón af tæknilegum aðstæðum hverju 

sinni. 
Þegar lóð er lögð til, er það gert orkubúinu að kostnaðarlausu og hlíta ber skilmálum þess 

um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði fyrir spennistöð er lagt til, t.d. 
innan þess húsrýmis er umsækjandi hefur til umráða, svo sem í fiskverkunarhúsum, 

fiskimjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði o. s. frv., skal staðsetning þess 

ákveðin með samþykki orkubúsins í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan fullnægja 

þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara nota. Húsnæðið — uppsteypt hús - er 
lagt orkubúinu til að kostnaðarlausu, en það sér um allan kostnað við fullnaðarfrágang 
húsnæðisins eftir nánara samkomulagi þar um hverju sinni. 

Telji orkubúið að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða stækka spenni, eða notandi 

óskar eftir þeirri aukningu skal notandi greiða 40% kostnaðar samkvæmt heim- 
taugargjaldskrá fyrir íbúðarhús, en allan kostnað samkvæmt kostnaðarreikningi fyrir 

iðnaðar- og verslunarhús o.þ.h. 

. Fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal greiða sem hér segir: 
3.1 Grunngjald óháð kostnaði við setningu bráðabirgðaheimtaugar kr. 6 020,00. 

3.2 Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðaráætlun 

orkubúsins, sem miða skal við aðstæður hverju sinni.
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4. Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, innan kaupstaða, kauptúna og þorpa. Sé 
um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald 

samkvæmt reikningi, er byggist á kostnaðaráætlun eða raunkostnaði, háð aðstæðum og 

ákvörðun orkubúsins hverju sinni. 

III. HEIMTAUGARGJALD Í SVEITUM. 
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 heimtaugar- 

gjalds hafi verið fullnægt. 

2. Heimtaugargjald fyrir sumarhús, veiðihús og annað húsnæði þar sem ekki er föst búseta 
eða reglubundin starfsemi, svo og bráðabirgðaheimtaugar, skal vera samkvæmt kostnað- 
aráætlun Orkubús Vestfjarða fyrir heimtaugar í íbúðarhús, kirkjur, skóla og atvinnuhús- 

næði o. þ. h. skal grunngjald vera kr. 88 900,00 á hvern notanda. 

Framangreint grunngjald, kr. 88 900,00, miðast við vísitölu byggingarkostnaðar, 

125,4 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 rekin 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 hámarks- 

notkun. 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 f 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 næturhitun. Niðurgreiðsla 
nemur kr. 0,38 á kWh og að auki sérstakur afsláttur, kr.:0,31 kr. á kWh. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Orkubús Vestfjarða og sett 

samkvæmt lögum nr. 66 31. maí 1976, er hér með staðfest til að öðlast gildi 2. mars 1989, með 
vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 70, 1. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 388, 25. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Sauðárkróks. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

Taxti A-1 Orka til lýsingar og véla, í verslun, 
iðnaði og hliðstæðum atvinnugreinum ....... kr. 6,64 kWh 
Mælaleiga samkv. kafla II. 

A—2 Orka til lýsingar þar sem mælingu verður 

ekki við komið (lágmark2kW)............ — 20 307,00 árskW 
Taxti B-1 Orka til almennrar heimilisnotkunar, svo og 

til sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og 

hliðstæðrastofnana ................... —- 6,64 kWh 

Leiga af mælum ekki tekin. 

Taxti C-1 Orkatilmannvirkjagerðar............... - 9,98 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla II. 
C-2 Orka samkv. 15 mín. meðalaflsmælingu ...... - 2,21 kWh 

* aflgjald (lágmark20kW) .............. — 8 609,00 árskW 
Mælaleiga samkv. kafla II. 

Ef ekki er unnt að mæla notað afl, 

miðast aflgjald við málraun véla. 
Hitun: 

Taxti D-1 Orka til húshitunar, roftími 2 X 1,5 klst. á dag, 

ánsöluskatts ............ - 1,89 kWh 
Mælaleiga samkv. kafla II. 

D-2 Önnur hitanotkun, roftími 2 x 1,5 klst á dag —- 2,21 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla Il. 

D-3 Orka til næturhitunar, eða hliðstæðra nota, 

roftími allt að 13 klst. ásólarhring .......... 2,01 kWh 
Mælaleiga samkv. kafla II. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta ársnotkun sé 6000 kWh. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
a. Að vélaafi, línur og spennar þoli álagið. 
b. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til, og greiði leigu af þeim 

samkv. reglum, sem gilda um mæla. 

c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkv. fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur 
hitatæki fasttengd. 

II. MÆLALEIGA. 
Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er 

ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem hér segir: 

1. Afeinfasa mælum30 A ogminna..........2. 00... kr. 33,00 á mán. 

2. Afþrífasa mælum 50 A ogminna ............ 0000. — 56,00 á mán. 

3. Af þrífasa mælum 50-100 A .......000 0. — 79,00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera sem næst 

20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku.
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INI. HEIMTAUGAGJÖLD. 
Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. Fari lengd jarðstrengsheim- 

taugar fram úr 15 m skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir: 
Jarðstrengur 

Málstraumur Lágmark yfirlengd 

stofnvara kr. kr/m 

Ó3Al-fasa........0 0 34 600,00 1 104,00 
Ó3A3-fasa......0 0 40 000,00 1 104,00 
100. A3-fasa.......% 0 52 900,00 1 515,00 
I2SA3-fasa........ 0 67 000,00 1 706,00 
200 A 3-fasa .. 0... 103 700,00 2 290,00 
300 A 3-fasa .. 0... 152 300,00 4 147,00 

Stærri heimtaugar svo og bráðabirgðaheimtaugar greiðast skv. kostnaði. 

Af loftínuheimtaug reiknast gjald, sem er 20% lægra en að framan greinir, fyrir heimtaug 

allt að 40 m. Það, sem þar fer fram yfir greiðist samkv. kostnaði. 

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. 
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 tillokunar hafi komið fyrir 

veituna, skal taka gjald fyrir að opna á ný kr. 474,00. 

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. 474,00. 

Söluskattur 25% er talinn með í upphæð gjalda þeirra sem um ræðir í 1. 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 2. mars 1989 með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 71, 1. mars 1989 
og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 

sama efnis nr. 389, 25. júlí 1989. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRA 

Rafveitu Siglufjarðar. 

I. RAFORKA 
1. Lýsing. 

1.1 Orkatilalmennrarlýsingar ..........0. 0. kr. 

2. Heimilisnotkun. 

2.1 Orka til almennrar heimilisnotkunar svo og sjúkrahúsa, 
vistheimila, hótela og hliðstæðrastofnana ........... kr. 

3. Vélanotkun. 

3.1 Orkatilvélaog mannvirkjagerðar................... kr. 
3.2 Orka samkv. 15 mínútna meðalaflsmælingu, lágmark 

2OKW 20.00.0000 kr. 
Aflgjald meðlýsingu ........00 000 kr. 

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............... kr. 
Fyrir næstu 80 000 kWst. ársnotkun...............0.. kr. 

Fyrir umfr. 100 000 kWst. ársnotkun ................. kr. 

4. Hitun. 

4.1 Orkatilíbúðarhúshitunar, roftími2 x 1,Sklst.ádag ....... kr. 

4.2 Orkatilatvinnuhúshitunar, roftími 2 < 2,Sklst.ádag ...... kr. 

4.3 Orkatil hitunar íiðnaði, roftími 2 X 1,Sklst.ádag......... kr. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til upphitunar: 

a) Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

Nr. 168 

6,71 á kWst. 

6,71 á kWst. 

6,71 á kWst. 

2,20 á kWst. 
10 077,00 kW/á ári 

6,71 á kWst. 
5,06 á kWst. 
4,65 á kWst. 

1,60 á kWst. 
2,30 á kWst. 
2,88 á kWst. 

b) Að tæki, lagnir og búnaður í sambandi við rafmagnsupphitun sé samkvæmt fyrirmælum 
rafveitunnar. 

c) Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitunina, fullnægi lágmarkskröfum, sem rafveitan 

setur um einangrun. 

Il HEIMTAUGAGJÖLD 
Af hverri húsveitu, sem tengd er við veituna, skal greiða heimtaugargjald sem miðast við 

flutningsgetu raftaugar þeirrar sem að húsinu liggur, svo sem hér segir: 

Heimtaugagjöld Heimtaugagj. Yfirl.gj. kr/m 

Ó3Al-fasa 2... kr. 32 076,00 1 499,00 

Ó3A3-fa8sa 2... kr. 32 076,00 1 499,00 

100. A3-fasa 0... kr. 43 676,00 2 060.00 

I2S A3-fasa 2... kr. 53 400,00 2 352,00 

200 A 3-faSsa 0... kr. 70 465,00 3 189,00 

300. A 3-fasa 0... kr. 121 829,00 3 700,00 

Yfirlengdargjald 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
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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. 

III. OPNUNARGJALD 
Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari ekki verið greitt svo að til lokunar veitu hafi komið 

skaltaka gjald fyrir enduropnun kr. 313,00. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, 
skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefur greitt kr. 

313,00 gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

IV. SÖLUSKATTUR 
Söluskattur 25% er með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár 

þessarar nema gjaldalið 4.1 og 4.2, sem er sala raforku til upphitunar. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 
58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 2. mars 1989 með vísan til auglýsingar 
ráðuneytisins nr. 71, 1. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 375, 25. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

  

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 169 20. mars 1989 

Rafveitu Akureyrar. 

RAFORKUVERÐ. 

Fast gjald Aflgjald Orkugjald 

Almennir taxtar. kr/ár kr/kW/ár kr/kWh 

Al Almenn heimilisnotkun ............ 2 065,00 5,04 

A2 Almenn notkun. 

Öll almenn notkun ótalin annarsstaðar ........... 2 065,00 5,73 

A3 Mannvirkjagerð ..........0 0. 2 065,00 811 

Afltaxtar. 

B1 Afl-ogorkumæling ........... 0. 4 129,00 7 153,00 1,57 

B2 SértaxtillkV .......... 4 129,00 6 673,00 1,46/1,31 

B3 Afl-ogorkumæling ........... 0. 4 129,00 5 722,00 1,25 

Hitataxtar. 

C1 Rofin daghitun. 
Roftími2x1,30klst. „0... 4 129,00 1,88 

C2 Rofin næturhitun. 

Roftími 15 klst. á tímab. kl.Q6til24 ............. 4 129,00 1,58 

C3 Órofinhitun .............0 00. 4 129,00 3,97/2,49
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Heimtaugagjöld. 

1. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við kerfi rafveitunn- 

ar. Heimtaugargjald skal greitt áður en tenging fer fram. 
2. Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Heimtaugargjöld 

Jarðstr. Málstr. 220 V kerfi 380 V kerfi 

mm? A. kr. kr. 

1x 6 25 9 822,00 9 822,00 
3x 10 63 36 316,00 36 316,00 
3x 50 125 56 943,00 59 790,00 
3x 95 200 85 413,00 118 867,00 
3x150 260 108 190,00 152 320,00 
3x240 315 142 356,00 199 298,00 
3x300 400 185 062,00 256 240,00 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 
Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

kr. kr/m. kr/stólpi 

63 A lfasa 2... 6 605,00 975,00 12 375,00 
63 A fasa .0.0...... 9 248,00 975,00 14 181,00 

100 ÁA 3-fasa ........ 9 743,00 1 288,00 16 $14,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarð- 
strengsheimtaug, og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 

3. Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, eða 
fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðið samkvæmt 
sérstökum samningi, hverju sinni. 

4. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu leyti 
notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að 

kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og 
staðsetningu stöðvarinnar. 

5. Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlínu í jarðstrengsheimtaug, samkvæmt 

beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu 

hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt gjaldskrá, þegar breyting fer fram. 
6. Óski eigandi húsveitu eftir að heimtaug sé lögð þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 

aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Ýmis ákvæði. 
1. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald fyrir 

enduropnun veitunnar kr. 740,00. 

Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á staðinn til lokunar, jafnvel þótt lokun sé 

ekki framkvæmd.
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Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni tafarlaust lokað, og 

verður hún ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefir greitt gjald til rafveitunnar kr. 
740,00. 

. Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá notendum ef úttekið launafl nemur 
50% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 30 mín. meðalgildi afls. 
Söluskattur 25% samkvæmt lögum, er innifalinn í rafmagnsgjöldum samkvæmt gjaldskrá 
þessari að undanteknum C-liðum. 

Skýringar. 

Taxti fyrir almenna heimilisnotkun. Heimilt er einnig að nota taxtann fyrir sjúkrahús og 
önnur dvalarheimili. 

Taxti fyrir almenna notkun, sem ekki er getið um annars staðar. 

Taxti fyrir alla skammtímanotkun vinnuvéla, vinnuljósa og annars í sambandi við 
mannvirkjagerð. 
Iðnaðartaxti. Þar sem vélaafl er að lágmarki 30 kW og nýtingartími minnst 1000 klst. á ári. 
Þessi taxti er ætlaður sem vélataxti en er þó heimilt í vissum tilvikum að sammæla aðra 

notkun með vélanotkuninni og bætist þá við gólfflatargjald, 83,00 kr/m“. 
Ef sú notkun er óeðlilega stór hluti af heildarnotkuninni, er heimilt að margfalda 
gólfflatargjaldið samkv. ákvörðun rafveitunnar. 
Taxti fyrir sölu á 11 kV. 

Taxti fyrir dælingu á heitu vatni. Án söluskatts. 
Rofin daghitun. Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag, þó ekki lengur en 1 klst. í senn. 

Rofin næturhitun. Straumur er rofinn á tímabilinu kl. 08 til 23. 

Órofin hitun. 

Önnur notkun. 

. Rafveitan getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, sem hafa eigin 
vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær sem 
þarf að dómi rafveitunnar. 

Þegar sérstaklega stendur á má rafveitan, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku eftir 
sérstökum samningi í hvert sinn. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 
58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að öðlast gildi 2. mars 1989, með vísan til auglýsingar 
ráðuneytisins nr. 71, 1. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 318, 28. júní 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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A.1 

A.2 

A.3 

B.1 

C.1 

C.2 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Húsavíkur. 

Raforkuverð — Yfirlit 

A — Almennir taxtar. 

Verð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem eigi er 

sérstaklega talin hér á eftir: 

Orkugjald .........000 00 1,23 kr/kWh 
Fastgjaldlfasa ...........0 0000 1 769,00 kr/ár 
Verð á raforku til heimilisnotkunar 
Orkugjald .........0 0020 5,91 kr/kWh 
Fastgjaldlfasa ...........00 0. 1 769,00 kr/ár 
Verð á raforku til mannvirkjagerðar 

Orkugjald .........0 0000 9,60 kr/kWh 
Fastgjaldlfasa ..........00 00 3 011,00 kr/ár 

B — Afltaxtar. 

Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar. 

Fastagjald ...........02. 0 33 895,00 kr/ár 
Orkugjald ..........0 020 2,16 kr/kWh 
Aflgjald. 0... 8 475,00 kr/kWh/ár 
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 rafveit- 
unnar, að sammæla aðra notkun með vélanotkuninni. 

C — Hitun. 

Verð á raforku til órofinnar hitunar. 

Orkugjald .........0 00 3,75 kr/kWh 
Fastgjald ........0.0 000 5 094,00 kr/ár 
Verð á raforku til rofinnar hitunar 

Orkugjald .........0 0000 1,97 kr/kWh 

Fastgjald ........... 00 3 299,00 kr/ár 

Roftími allt að tveir tímar tvisvar á sólarhring. 

Önnur fastagjöld. 
Fast gjald fyrir þriggja fasa notkun á A og C liðum skal vera tvöfalt. 

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.
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Heimtaugargjald má innheimta, þegar umsókn er lögð fram. Gjöld fyrir heimtaugar 

eru eftirfarandi: 

Málstraumur Heimtaugagjöld: 

25SA 1 fasa............ 0 8 760,00 

Ó3A 1 fasa............ 0. 43 400,00 

63A 3 faga.......... 47 400,00 

100A 3 fasa............. 0. 72 700,00 

200A 3 fasa............ ss 150 000,00 

SA 3 fasa........... 0. 235 000,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. Sé fyrirsjáanlegt vegna 

fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu heimtaugar verði meiri en 50% 

hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal greiða þann kostnað, sem umfram 50% er, 
samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, 
þegar frost er í jörðu skal greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna húsveitu, og hún að mestu leyti notuð í 
þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til húsnæði undir stöðina, 
rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum hennar um staðsetningu 

stöðvar. 

Þegar aðalheimtaug er stækkuð skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug 
að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá 
þegar breytingin fer fram. 

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. 

1 300,00. 

3. gr. 
Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða kr. 1 300,00 gjald fyrir að settur sé straumur á 

að nýju. 

4. gr. 

Sala rafmagns til hitunar samkvæmt c-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og 

veitukerfi þoli álagið að dómi rafveitunnar. 

5. gr. 
Söluskattur 25% er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema á c- 

liðum, húshitun. 

6. gr. 
Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar, enda miðist 

gjaldskráin ætíð við það, að tekjur rafveitunnar standi undir rekstrargjöldum hennar svo og 

aukningu veitukerfis.
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1. 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 2. mars 1989 með vísan til auglýsingar 
ráðuneytisins nr. 71, 1. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 390, 25. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

4. apríl 1989 Nr. 171 

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 .........0 000 6,66 kr/kWh 

Fastagjald F1........0.0.0... 00 3 048,00 kr/ár 

. A 2. Vinnuljósanotkun. 

Oll skammtímanotkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkjagerð. 
svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

Orkugjald .........0. 00 10,36 kr/kWh 
FastagjaldF1..........0.. 0... 3 048,00 kr/ár 

A 3. Utanhússlýsing. 

Til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli. 

Aflgjald 0... 11 123,00 kr/kW/ár 
Viðhaldsgjald .............. 13 298,00 kr/kW/ár 

A 4. Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum. 
Orkugjald .........0 0. 3,77 kr/kWh 

Fastagjald .........00 00 9 750,00 kr/ár 
Heimilt er að velja lið A 1. ef hagkvæmara þykir. 

. B 1. Aflmæling. 

Öll meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun lágmarksaflgjald 15 kW. 

Aflgjald ....... 9 020,00 kr/kWh/ár 
Orkugjald ........... 2,20 kr/kWh 

B 25
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D 1. Rofin daghitun. 

Rafhitun með roftíma allt að 2<1,5 klst. á dag. 

Orkugjald .......0...0 0 1,78 kr/kWh 

FastagjaldF3..........00 00 6 000,00 kr/ár 

D 2. Næturhitun. 

Rafhitun með roftíma allt að 15 klst. á dag á tímabilinu frá kl. 07:00 til 23:00. 

Orkugjald ........2%.0 0 1,69 kr/kWh 

FastagjaldF3.........0 00. 6 000,00 kr/ár 

D 3. Rofin hitun, 1 klst 

Orkugjald ........0.0 00 4,37 kr/kWh 

FastagjaldF3..........0. 00 6 000,00 kr/kW/ár 

Innheimta og lokun. 

Innheimtugjald: 

Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskil, innheimtu og 

undirbúningaðlokun .........0. 0000 700,00 kr. 

Lokunargjald: 

Gjald fyrir lokun ogenduropnunveitu............- 1 400,00 kr. 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

Götulýsing: 

Rafveita Eyrarbakka leggur til rafstreng og tengingar, en annað efni, svo sem ljósastaur- 

ar 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 Í. 

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 með mánaðar millibili. 

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., D3. og fastagjaldi af F3.
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Heimtaugargjald: 

Heimtaugargjald fyrir varanlega heimtaug skal greitt samkvæmt eftirfarandi: k 
r. 

63 A€infasa..........2.2 00 41 877,00 

Ó3A þrífasa ............ 0 45 306.00 
100 A þrífasa ............ 02. 70 254,00 
200 A þrífasa .............. 0 142 227.00 

MSA þrífasa........... 0000 322 704,00 

400 A þrífasa ............0. 0 388 322,00 

TIO A þrífasa ........... 0. 512 218,00 
1200 A þrífasa .............. 000 861 750,00 

Þegar 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 túfjárhverf- 

um. 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 þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 
felld auglýsing nr. 134, 30. mars 1989, um breytingu á eldri gjaldskrá sama efnis nr. 387, 25. 

júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 4. apríl 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

20. mars 1989 Nr. 172 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Hveragerðis. 

I. RAFORKA. 

1. Almennir taxtar. 

Rafveita Hveragerðis selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1.1 Til almennrar lýsingar. 

Orkugjald.......... 0. 8,20 kr/kWh 

1.2 Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mann- 

virkjagerð. 

Orkugjald.......... 10,16 kr 

1.3 Til úti- og götulýsingar samkvæmt uppsettu afli. 
Aflgjald „0... 10 961,00 kr/kW/ár 

Viðhaldsgjald .............. 11 885,00 kr/kW/ár 

Samtals ..........0 0 22 846,00 kr/kW/ár 

1.4 Til sumarnotkunar eingöngu. 

Orkugjald........... 0 6,27 kr/kW/ár
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2. Heimili o. fl. 

Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkra- 

húsum, heilsugæslustöðvum, vistheimilum, veitingahúsum, 

gistihúsum og hliðstæðum stofnunum. 

Orkugjald......... 0000 1,43 kr/kWh 

Til vélanotkunar. 

Orkugjald........0. 0 8,20 kr/kWh 

Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda sé 

lágmarksafl 20 kW. Gjaldskylt afl er meðaltal fjögurra hæstu 

álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og með sem jöfnustu 

millibili. 
Orkugjald......... 0. 2,43 kr/kWh 

Aflgjald ........ 8 455,00 kr/kWh/ár 

4. Hitun. 

Til húshitunar, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald........0. 00 3,71 kr/kWh 

Til húshitunar, roftími 2 X 27 klst. á dag. 

Orkugjald......... 000 1,46 kr/kWh 

Til hitunar í iðnaði, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald......... 5,36 kr/kWh 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra 

nota, roftími 11 klst. að degi til. 

Orkugjald.......00 0 1,68 kr/kWh 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta árgjald skal vera 

sem svarar 1 800 klst. notkun á hvert kW uppsetts afls hitunartækja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum rafveitunnar. 

b. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 

. Að notandi kosti tengingu klukkurofa. sem rafveitan leggur til og greiði leigu af þeim, 

samkvæmt gjaldskrá. 

. Að hitatæki, lagnir og búnaður séu samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur 

hitatæki fasttengd. 

II. MÆLALEIGA. 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er sú 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér 

segir: 

Orkumælir.einfasa ............ 0 kr.  601.00 

Orkumælir, þrífasa .......... 0... kr. 1 410.00 

Orkumælir. þrífasa með straumspennum ....... 00 kr. 2 414.00 

Aflmælir. 2... kr. 2 298.00 

Aflmælir með straumspennum .........0 0. kr. 3 638.00 

Klukkurofi ........... kr.  591.00 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal ársleiga 

vera sem næst 15% af verði tækjanna.
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III. HEIMTAUGARGJALD. 
Heimtaugargjald fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur (A) Stofngjald (kr) Jarðstrengir (kr/m) Lottlína (kr/stólpa) 

1 x 63 45 738,00 1 490,00 12 208,00 

3 x 63 49 573,00 1 490,00 21 148,00 

3 x< 100 78 552,00 2 400,00 26 623.00 

3 x 200 155 475,00 3 775,00 

3 x 315 246 050,00 4 392,00 

3 x 400 315 303,00 Samkv. kostn. 

3 x 710 559 540,00 

3 x 1200 940 482,00 

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheimtaug 
lengri en 30 m. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnvarkassa eða stofntengi- 
kassa húsveitu. 

Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal greiða fullt 

heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, 

hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá þegar breytingin fer fram. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu leyti 

notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina eða húsnæði rafveitunni að 

kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð húsnæðis eða stærð 
lóðar og staðsetningu stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr, skal greitt sem hér segir: 

1X63A 2... kr. 10 098,00 
3X6JA 20. kr. 13 671,00. 
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 0000. kr. 1 500,00 
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 2. mars 1989 með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 71, 1. mars 1989 

og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 
sama efnis nr. 372, 25. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.



Nr. 173 346 20. mars 1989 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Suðurnesja fyrir raforku. 

RAFORKUGJÖLD. 
A. Almennir taxtar. 

A. 1 Verð á rafmagni til allrar notkunar, sem eigi er sérstaklega talin 

hér á eftir: 

Orkugjald. 2... 5.78  kr/kWh 
Fastgjald ........... 000. 1 900,00  kr/ár 

A. 2 Verð á rafmagni til notkunar við mannvirkjagerð, svo og við 

breytingar á eldri mannvirkjum: 
Orkugjald............ 00. 7,50 kr/kWh 

Fast gjald ...........0.. 4 600,00  kr/ár 

B. Afltaxtar. 

B. 1 Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar: 
Orkugjald.......... 0... 2,07 kr/kWh 

Aflgjald „0... 7 800,00  kr/kW ár 

Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 15 mínútna afl, enda sé lágmarksafl 30 

kW. Heimilt er að sammæla raforku til órofinnar iðnaðarhitunar með vélanotkuninni. Í 

vissum tilvikum er einnig heimilt, með sérstöku samþykki rafveitunnar, að sammæla 

aðra notkun með vélanotkuninni. 

Orkugjald miðast við að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá kaupanda sé eigi lægri 

en 0,85. Falli meðalfasviksstuðull niður fyrir þetta gildi skal orkugjald umrædds 

mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meirihluta úr stigi sem meðal- 

fasviksstuðull mánaðarins er lægri en 0,85. 

B. 2 Verð á rafmagni og viðhaldi úti- og götulýsingar, samkvæmt 

uppsettu afli: 
Aflgjald 0... 9 200.00 kr/kW ár 

Viðhaldsgjald ........0. 0. 15 600.,00 kr/kW ár 

Gjaldsamtals .......... 0. 24 800.00 kr/kW ár 

Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu. 

C. Hitun. 

C. 1 Órofin húshitun ........... 00. 4.64  kr/kWh 
C. 2  Daghitun, húshitunrofin .........00 0... 2.00  kr/kWh 

C. 3  Næturhitun, húshitun ........... 0... 1.08 kr/kWh 

Fast gjaldáC.1 20.00.2000. 6 500,00  kr/pr. ár 

Fast gjaldáC.20gC.3........0 0000 6 000.00. kr/pr. ár 

D. Mælaleiga. 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við sölu rafmagns. 

Fyrir tæki þau, sem notuð eru við rafmagnssölu, skal greiða eftirfarandi: 

D. 1 Afeinfasamælum.........0 0. 410.00  kr/pr. ár 

D.2 AfþrífasamælumuppaðS0A 22.00.0000. 1 640.00  kr/pr. ár 

D.3 Afþrífasamælum S0A Ogofar ......0.0 0 2 460.00  kr/pr. ár 

D. 4 Afálagsstýringarliðum..........0. 00 2 460.00  kr/pr. ár 

D.5S Afaflmælum..........0 0. 4 100.00  kr/pr. ár 

Mælaleiga reiknast ekki af A. 1, A.2.C.1,C.20gC.3. Ársleiga fyrir önnur tæki, en að 

framan greinir, skal vera sem næst 15% af innkaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun 

rafveitunnar. Leiga skal greidd samtímis raforkugjaldi.
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E. Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við veitukerfi 

rafveitunnar. 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 
Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 
Málstraumur: Heimtaugargjöld 

Ó3A 1-fasa............. kr. 34 000,00 

Ó3A 3-fasa........... kr. 37 300,00 

100A 3-fasa............ 0. kr. 59 900,00 

200A 3-fasa............ 00 kr. 117 700,00 

300A 3-fasa............ 0. kr. 175 000,00 

400A 3-fasa........... kr. 232 000,00 

GOÐA 3-fasa............ 0. kr. 351 000,00 

QO0A 3-fasa............ 0. kr. 529 000,00 

1200A 3-fasa............ 0. kr. 713 000,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur: 

Ó3A 1-fasa......... 0. kr. 8 400,00 

Ó3A 3-faSsa........ kr. 9 500,00 

100A 3-fa8sa......... kr. 12 500,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 
Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa í 

spennistöð, að stofnvarkassa í húsveitu. 
Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarð- 

strengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 
Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 

heimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal greiða þann 

kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu skal greiða 

aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna húsveitu, og hún að mestu leyti notuð í 

þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni 

að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum hennar um stærð lóðar og staðsetningu 
stöðvar. 

Ýmis ákvæði. 
1. gr. 

Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar, svo sem landtengingu 

skipa, skal greiða gjald kr. 1 900,00. 

2. gr. 

Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða 1 700,00 kr. gjald fyrir að settur sé straumur á 

að nýju. 

3. gr. 
Sala rafmagns til hitunar samkvæmt c-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og 

veitukerfi þoli álagið að dómi rafveitunnar.
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4. gr. 

Söluskattur 25% er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema í c- 

liðum, húshitun og viðhaldsgjaldi götulýsingar. 

5. gr. 

Hitaveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir tegund 

notkunar. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Suðurnesja og sett 

samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér 

með til að öðlast gildi 2. mars 1989 með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 71, 1. mars 1989 

og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 

sama efnis nr. 320, 28. júní 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 174 4. apríl 1989 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Stokkseyrar. 

I. RAFORKA. 
Rafveita Stokkseyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing o. fl. 
1.1 Til almennrar lýsingar: 

Orkugjald ............0 00 kr. 6,66 kWh 

1.2 Til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð: 

Orkugjald ..........0. 00 kr. 10,36 kWh 
1.3 Til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 

Aflgjald. 2... kr. 11 123,00 kW/ár 

Viðhaldsgjald ............0 0000 kr. 13 298,00 kW/ár 

Gjaldalls ..........0.0.. 0000 kr. 24 421,00 kW/ár 

Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu. 

2. Heimili o. fl. 

2.1 Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkrahúsum, 

gistihúsum og hliðstæðum stofnunum: 
Orkugjald ...........22 00 kr. 6,11 kWh 

2.2 Til notkunar í sumarbústöðum og sumarbúðum: 
Orkugjald ..........202. 000 kr. 3,77 kWh 

2.3 Fastagjald ............0.2. 00. kr. 9 750,00 kr/ár 

3. Vélar o. fl. 

3.1 Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda sé lág- 
marksafl 20 kW. Gjaldskylt afl er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en 

álestur fari fram mánaðarlega og með sem jöfnustu millibili: 
Orkugjald ..........00 00. kr. 2,20 kWh 
Aflgjald........ 00 kr. 9 020,00 KW á ári
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4. Hitun. 

4.1 Til húshitunar, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald ...........00 00 kr. 4,37 kWh 

FastagjaldF3 .............0. 00 kr. 6 000,00 kr/ár 

4.2 Til húshitunar, roftími 2 X 90 mín. á dag. 

Orkugjald ............00 00 kr. 1,78 kWh 
FastagjaldF3 .............0 0. kr. 6 000,00 kr/ár 

4.3 Til hitunar í iðnaði, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald ..........0. 020 kr. 5,37 kWh 
FastagjaldF3 ...........0 0 kr. 6 000,00 kr/ár 

4.4 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, 

roftími 15 klst. að degi til. 
Orkugjald ............ 000 kr. 1,35 kWh 
FastagjaldF3 ...........0 00 kr. 6 000,00 kr/ár 

4.5 Tvígjaldsmæling fyrir hitun í iðnaði og til annarra hliðstæðra nota. 

Orkugjald næturtaxti9stundir............... 00... kr. 1,76 kWh 

Orkugjald dagtaxtilSstundir ...........00 0... kr. 9,70 kWh 

FastagjaldF3 ............0 0000 kr. 6 000,00 kr/ár 

ss
 

Um framangreinda gjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði: 

Minnsta ársgjald skal vera sem svarar 1800 klst. á hvert kW uppsetts afls hitunartækja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

Nr. 174 

Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum rafveitunnar. 
. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 
Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu af þeim 

samkvæmt gjaldskrá. 

Að hitunartæki, lagnir og búnaður séu samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og 
önnur hitatæki fasttengd. 

II. FASTAGJALD. 

Rafveitan ákvarðar stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er sú 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér 

segir: 

Orkumælir, einfasa ................ 0. kr. 2 483,00 

Orkumælir, þrífasa ............... 0. kr. 5 463,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum ............00 00. kr. 6 112,00 
Aflmælir. kr. 6112,00 

Aflmælir með straumspennum ............. 00. kr. 7 460,00 

Tvígjaldsmælir............... 00 kr. 6 600,00 
Klukka........... 0000 kr.  600,00 

III. HEIMTAUGAGJÖLD. 
Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Gjald af yfirlengd 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

(A) (kr.) (kr/m) (kr/stólpa) 
1x 63 41 877,00 1464,00 11 160,00 
3x 63 45 306,00 1 464,00 19 276,00 
3x 100 70 254,00 2 250,00 24 427,00 
3x 200 142 227,00 3 703,00 
3x 315 322 704,00 4 326,00 
3x 400 388 322,00 Samkv. kostn. 

3x 710 512 218,00 - 
3 x 1200 861 750,00 -
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Yfirlengdargjald 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 

heimtaugagjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, 

hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 
Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu eða öllu 

leyti notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina eða húsnæði rafveitunni 

að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð húsnæðis eða 
stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr skal greitt sem yfirlengdargjald 
samkvæmt töflu. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða 

aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugagjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. Þó er heimilt að veita gjaldfrest allt að 2 árum. Í 
samningi slíkum skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir 

veitu, skal taka gjald fyrir fyrir að opna á ný kr. 1 400,00. 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,9 getur rafveitan krafist þess að hann sé 

hækkaður upp í það gildi. 
Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum 

truflunum, eða takmarka notkun þeirra, við tiltekna tíma sólarhrings. 

Rafveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna rafveitureikninga eins og 
dráttarvextir eru ákveðnir á hverjum tíma, enda hafi tilkynning um beitingu dráttarvaxta 
verið send notanda með reikningi eða á annan hátt. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma rafveitunnar 

og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 600,00. 

Söluskattur 25% er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema í lið 

1.3., 2.3, viðhaldsgjald, og liðum 4.1., 4.2. og 4.3. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 
58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld auglýsing nr. 134, 30. mars 1989, um breytingu á 

eldri gjaldskrá sama efnis nr. 341, 5. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 4. apríl 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir heitt vatn. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Bæjarveitur Vestmannaeyja selja afnot af heitu vatni úr veitukerfum sínum eftir þeim 

reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 
Bæjarveitur Vestmannaeyja láta hverju húsi, sem er í sambandi við dreifikerfi þeirra, í té 

vatnsmagn, sem ætla má að nægi til fullrar hitunar á húsinu, enda fullnægi hitakerfi hússins 
skilyrðum, sem sett eru í reglugerð fyrir Bæjarveitur Vestmannaeyja, og hitafletir séu 

nægilega stórir að dómi bæjarveitna. 

II. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 69,45 fyrir hvern 
rúmmetra vatns. Heimilt er að áætla vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins, þar til 

vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir bilar. 

4. gr. 

Bæjarveitum er heimilt að selja afnot vatnsins á grundvelli orku- og rennslismælingar. 
Greiðast þá kr. 1,16 fyrir hverja kWh skv. orkumæli og kr. 17,36 fyrir hvern 

rúmmetra vatns skv. rennslismæli. 

S. gr. 

Þegar afnot af hitaveitunni eru leyfð til annarra nota en húshitunar, er veitunni heimilt að 
ákveða gjald fyrir slík afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

6. gr. 

Bæjarveitur leigja vatnsmæla og annast viðhald þeirra. 

Fastagjald fyrir mæli skal greitt jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera á mánuði: 

Kr. 

a) Fyrirmælaalltað“" ............ 00 448,00 
b) Fyrirmælaalltað2"............. 0... 895,00 
c) Fyrirmælaalltað3"............ 0. 1 790,00 
d) Fyrir varmamagnsmæla skal greiða tvöfalt gjald. 

7. gr. 

Gjöld skv. 3.-6. gr. innheimta Bæjarveitur Vestmannaeyja og er heimilt að krefja þau 

mánaðarlega. 

Gjalddagi á greiðslum fyrir vatnsnotkun og mælaleigu er við framvísun reiknings eða 

tilkynningar um reikningsupphæð. 

Greiðslustöðu skal getið á reikningi eða með tilkynningu. 
Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 10 daga frá gjalddaga.
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Ill. KAFLI 
8. gr. 

Fyrir öll hús, sem tengd eru hitaveitunni, skal greiða heimæðargjald. Heimæðargjald skal 
vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss m? Heimæðargjald 
(utanmál) Kr. 
Alltað400 0... 73 300,00 
400 að2 000 0... 73 300,00 fyrir 400 m?  58,53 kr/m? þar yfir 
2 000 að6 000................ 167 000,00 fyrir 2 000 m?  49,41 kr/m? þar yfir 
6 O00að10.000 .............. 364 500,00 fyrir 6 000 m?  44,06 kr/m? þar yfir 
Meira en10 000.............. 540 900,00 fyrir 10 000 m? t 38,24 kr/m? þar yfir 

Heimæðagjöld greiðast ekki af bifreiðageymslum. 

9. gr. 

Ef tengt er við fleiri mæla en einn í sama húsi, skal greiða aukalega fyrir hvern mæli 
umfram þann fyrsta: 

Kr. 

a) Fyrir mæli alltað“'............. 00 11 000,00 
b) Fyrirmæli alltað2" ............. 0020. 22 000,00 
c) Fyrirmælialltað3" ............0. 0000 44 000,00 

10. gr. 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 
Bæjarveitunum er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskránni til samræmis við 

nefnda vísitölu eins og hún er þegar gjöldin eru greidd, að fenginni staðfestingu iðnaðarráðu- 

neytisins hverju sinni. 

11. gr. 

Þegar tengingu heimæðar er lokið er heimæðagjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að veita 

gjaldfrest ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á um vexti af 
eftirstöðvum gjaldsins. Greiðslustaður heimæðagjalda er á skrifstofu Bæjarveitna Vest- 

mannaeyja. 

IV. KAFLI 
. 12. gr. 

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

13. gr. 

Bæjarveitur hafa rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, 
sem vanrækir að greiða gjöld til veitunnar. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem gjöld 

eru vangreidd af. 

Lokun skal tilkynnt með a.m.k. 5 daga fyrirvara. 

Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá, er vanskilum veldur og er gjaldið kr. 
888,00 fyrir hvert skipti. 

14. gr. 

Einungis starfsmönnum hitaveitunnar er heimilt að breyta innsigluðum tengihlutum 
veitunnar.
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15. gr. 

Eftirlitsmenn hitaveitunnar skulu hvenær sem er hafa frjálsan aðgang að öllum búnaði, 

sem er í sambandi við hana. 

Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum þeirra um viðgerðir á bilunum og 

sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

V. KAFLI 
16. gr. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi 2. mars 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 
69, 1. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 

eldri gjaldskrá sama efnis nr. 342, 5. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

  

F. h.r. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRA 

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........... 00 6,87 kr/kWh 
Fastagjaldl XF1 ..........0.0 0 3 340,00 kr/a 

A. 2. Vinnuljósanotkun. 

Öll skammtímanotkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkjagerð, 
svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

Orkugjald........... 00 10,30 kr/kWh 

Fastagjaldl XF1 ......... 000 3 340,00 kr/a 

A. 3. Utanhússlýsing. 

Öll sérmæld utanhússlýsing. 
Orkugjald.......... 0 5,97 kr/kWh 

Fastagjaldl XF1 ...........00 00 3 340,00 kr/a 

A. 4. Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald.........0. 3,27 kr/kWh 
FastagjaldFIFF3........ 0 13 360,00 kr/a 

Heimilt er að selja raforku til þessara nota samkvæmt lið A.1 ef hagkvæmara þykir.
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A. 5, Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Orkugjaldafallrinotkun ........0.0000 0000... 1,91 kr/kWh 

Aflgjald, lágmarksstilling4kW .................. 33 600,00 kr/a 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarki20kW ............ 5 590,00 kr/kW/a 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu............. 6,87 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. 

Öll meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun. 
Lágmarksafl 15 kW. 
Aflgjald 2... 9 880,00 kr//kW/a 

Orkujald .........0 0 2,17 kr/kWh 

B. 2. Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. október. 

Aflgjald ........ 00 2 710,00 kr/kW/a 
Orkugjald.........0 0 1,61 kr/kWh 

B. 3. Aflmæling — hitun. 

Varmadælur og notkun til hitunar í iðnaði o.fl. 

Lágmarksafl 15 kW 
Aflgjald 2... 7 904,00 kr/kW/a 
Orkugjald.........0 0. 1,74 kr/kWh 

C. 1./D.1. Rofin daghitun. 
Rafhitun með roftíma allt að 2x<1,5 klukkustund á dag. 

Orkugjald........... 0 2,60 kr/kWh 
FastagjaldF3.........000 0 10 020,00 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 0 1,75 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 tilog með30.september ........... 2,60 kr/kWh 
Orkugjald 1. október tilogmeð30.apríl............. 3,63 kr/kWh 
FastagjaldF3........00. 00 10 020,00 kr/ári
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S. 1. Sumartaxti. 
Fyrir meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun á tímabilinu 1. apríl til31. október, samkvæmt 

sérsamningi. 

Lágmarksafl 75 kW á mánuði 

Orkugjald........... 1,16 kr/kWh 

Aflgjald 2... 521,00 kr/kW/mán 
Engin orkuafhending er heimil frá 1. nóvember til 31. mars. 

MÆLALEIGA. 
Notendum er gefinn kostur á að leigja mælitæki til innra uppgjörs og skal leiga fyrir 

mælitækin vera sem hér segir: 
Einfasa mælarkr/ári ...............0 0. 630,00 

Þrífasa mælarkr/ári............. 0... 2 490,00 

Gjald fyrir önnur mælitæki en að framan greinir, tekur mið af ofangreindum verðum, þó 
aldrei lægra en sem nemur 15% af verðmæti þeirra, samkvæmt nánari ákvörðun RARIK 

hverju sinni. 

INNHEIMTA OG LOKUN. 
Innheimtugjald: 

Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu og undirbúning að lokun er 650,00 kr. 

Lokunargjald: 

Gjald fyrir lokun og enduropnun veitu vegna vanskila er 1 300,00 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. 

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 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.
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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. Efúttekið launafl hjá notanda nemur meiru en 50% af mesta útteknu raunafli á ári, miðað 

við 15 mín. meðalgildi afls, skal hann gera ráðstafanir á sinn kostnað til þess að færa það 
niður í framangreint hlutfall. Rafmagnsveiturnar geta krafið notanda um sérstakt gjald 
fyrir launafl sé framangreint hlutfall yfir 50% (Cos 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 hverjum sinni. 

6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o.fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls, eða 

notkun einstakra aflfrekra raftækja, geta Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notanda við 

ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem 

framleiðslukostnaður orku er sérstaklega hár, svo sem á dieselstöðvasvæðum, eða flutnings- 
geta 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.5, 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 6 225,00 kr. á árskW 

* Orkugjald fyrir fyrstu notkun allt að 2 500 klst. 
nýtingartíma áárskW ..........00 000 198,4 aurar á kWh 

Fyrir notkun milli 2 500 og 4 000 klst. nýtingartíma 
áárskW ......... 0. 115,4 aurar á kWh 

Fyrir notkun umfram 4 000 klst. nýtingartíma á árskW .... 54,6 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.
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, 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 verða 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. Mánaðargreiðslurnar 

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. Rafmagns- 

veiturnar hafa heimild til að stöðva afhendingu orkunnar, ef greiðsla hefur ekki verið innt af 

hendi einum mánuði eftir gjalddaga, en tilkynnt skal kaupanda um það með minnst 3ja daga 

fyrirvara. Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað kaupanda, sbr. 76. gr. 

orkulaga nr. 58, 1967. 

IH. HEIMTAUGARGJALD Í ÞÉTTBÝLI. 
Heimtaugagjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins, í þéttbýli með fasta íbúatölu 50 eða fleiri 

samkvæmt skrá Hagstofu Íslands. er sem hér segir: 

1.1 Rafmagnsveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja 

húsveitu. 

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 

63 Aeinfasa ........... 48 600,00 kr. 

63 A þrífasa........0.. 0. 54 000,00 kr. 

100 A þrífasa............. 0. 82 100,00 kr. 

200 A þrífasa.........00.2. 00 198 700,00 kr. 

BS A þrífasa........2. 314 300,00 kr. 

400 A þrífasa........2... 432 000,00 kr. 

710 A þrífasa............. 772 200,00 kr. 

1200 A þrífasa.........2.. 0. 1 296 000,00 kr. 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

B 26
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15 

16 

1.7 

1.8 

1.9 

2.0 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Yfirlengdargjald 
Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

63 A einfasa 9 180,00 kr. 1 015,00kr/m 14 500,00 kr/stólpa 
63 A þrífasa 12 850,00 kr. 1 015,00 kr/m 16 500,00 kr/stólpa 

100 A þrífasa 14 040,00 kr. 1 270,00 kr/m 19 100,00 kr/stólpa 

Fyrir stofnvarkassa með tilheyrandi búnaði og mælitækjum sem tengdur er í loftlínustaur 

greiðist kr. 11 700,00. ' 

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 loft- 
línuheimtaug. 

Leita skal samþykkis rafmagnsveitnanna um staðsetningu inntaks heimtaugar. Óski 

eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann greiða auka- 

gjald samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitnanna. 
Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 

heimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal greiða þann 

kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitnanna. 
Sé nauðsynlegt að setja spennistöð, að mestu eða öllu leyti fyrir einn notanda, skal hann 

leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 
rafmagnsveitnanna, með hliðsjón af tæknilegum aðstæðum hverju sinni. 
Þegar lóð er lögð til, er það gert rafmagnsveitunum að kostnaðarlausu og hlíta ber 
skilmálum þeirra um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 
Húsnæðisaðstaðan skal fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara 
nota. Húsnæðið — uppsteypt — er lagt til rafmagnsveitunum að kostnaðarlausu, en þær sjá 
um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðisins eftir nánara samkomulagi þar um, 

hverju sinni. 
Breyting á heimtaug. 

Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo og þegar 

heimtaug er stækkuð, skal 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. 

Frávik. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum í þéttbýli. Sé um óskipulagt svæði að ræða 
eða heimtaugar stærri en 1200 A, skal greiða heimtaugargjald 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 DREIFBÝLI. 
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 heim- 
taugargjalds hafi verið fullnægt.
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Öll gjöld sem tilgreind eru hér á eftir miðast við vísitölu byggingarkostnaðar 1. mars 1989, 
sem er 132,5 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. 82 600,00 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. 
Framangreintgrunngjald ........ 02... 00 kr. 82 600,00 

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 heimtaugar- 

lengd og stærð spennistöðvar fer fram úr því, sem tilgreint er í lið 1.1, skulu heimtauga- 

gjöld hækka samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitustjóra, með hliðsjón af áætluðum 

umframkostnaði. 

2. Heimtaugagjöld fyrir skipulögð sumarhúsahverfi. 

Heimtaugargjaldið fyrir hvert húseraðlágmarki.............. kr. 162 000.00 

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 eða 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 Rafmagns- 

veitur ríkisins, en umsækjandi sér um gröft fyrir heimtaug innan sinna lóðamarka 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 .......... 00 kr. 162 000,00 
Bráðabirgðaheimtaugar eru undanþegnar lágmarksgjaldinu. Fyrir þær skal ávallt greiða 

samkvæmt kostnaði.



Nr. 176 360 20. mars 1989 

V. GJALD VEGNA VARATENGINGAR 
Eftirfarandi reglur skulu gilda um kostnað við varatengingu þar sem önnur orkuöflun er 

fyrir hendi. Gjaldtaka miðast við 20 kW aflúttekt. 

1.1 Í hverju tilviki fyrir sig skal gera skriflegan samning um tenginguna og frágang hennar. 

Þann kostnað sem af henni hlýst greiðir notandinn að fullu. 

1.2 Hafi viðkomandi ekki verið tengdur við dreifikerfi rafmagnsveitnanna þegar varateng- 

ingar er óskað greiðir hann allan kostnað við tenginguna, þ. e. af línulögn, spenni, 

strengjum o. s. frv. 

1.3 Notandi greiðir fyrir varatenginguna fast gjald á ári, sem er það sama og lágmarksgjald á 

marktaxta fyrir 4 kW, óháð orkunotkun. Fyrir hverja kWh sem notuð er skal notandinn 

greiða samkvæmt almenna taxtanum Al. 

VI. NIÐURGREIÐSLUR 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 40 000 kWh á ári samkvæmt lið 
C 1 og 56 000 kWh samkvæmt lið A 5, en er skipt hlutfallslega niður á reikningstímabilið. 
Þetta skal framkvæmt á eftirfarandi hátt: 

Liður C 1 rofin daghitun: 
Niðurgreidd er orka sem er allt að 110 kWh á dag að jafnaði á notkunartímabilinu. 

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 153 kWh á dag að jafnaði á notkunartímabilinu. 

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 2. mars 1989 með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 70, 1. mars 1989 

og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 
sama efnis nr. 385, 25. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 28, nr. 142-176. Útgáfudagur 10. apríl 1989.
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REGLUGERÐ 

um innheimtu höfundarréttargjalds við tollafgreiðslu. 

1. gr. 

Við innflutning vara sem taldar eru upp í lið A-C skal greiða höfundarréttargjald sem hér 
segir: 
A. — Af segulbandstækjum sem flokkast í tnr. 8520.3100 og 8520.3900 4% 

— Af segulbandstækjum með innbyggðu útvarpi sem flokkast í tnr. 8527.3101 2%. 

— Af segulbandstækum með innbyggðu útvarpi og plötuspilara sem flokkast í tnr. 

8527.3102 1%. 
— Af myndbandstækjum sem flokkast í tnr. 8521.1029 og 8521.9029 4%. 

— Af útvarpstækjum með sambyggðu segulbandstæki sem flokkast í tnr. 8527.1101 2% 
— Afútvarpstækjum með plötuspilara og segulbandstæki sem flokkast ítnr. 8527.1102 1% 
— Af útvarpstækjum með sambyggðu segulbandstæki sem flokkast í tnr. 8527.2101 2% 

— Af útvarpstækjum með sambyggðu segulbandstæki sem flokkast í tnr. 8527.3101 2% 
— Afútvarpstækjum með plötuspilara og segulbandstæki sem flokkast ítnr. 8527.3102 1% 

Af hljóð- og myndbandaupptökutækjum með búnaði fyrir móttöku á sjónvarpsmerki 

þó ekki með myndskjá sem flokkast í tnr. 8528.1002 4% 

B. — Afóáteknum myndböndum sem flokkast í tnr. 8523.1102, 8523.1202 og 8523.1302 skal 
greiða 60 kr. á hvert stykki. 

C. — Af óáteknum segulböndum sem flokkast í tnr. 8523.1109, 8523.1209 og 8523.1309 skal 
greiða 20 kr. á hvert stykki. 

Gjald skv. B og C lið skal hækka ársfjórðungslega samkvæmt lánskjaravísistölu frá 
gildistöku laga nr. 78/1984, en 1. mars 1989 var hún 2.346 stig og miðast við áorðnar breytingar 
á lánskjaravísitölu í upphafi hvers ársfjórðungs. 

2. gr. 

Höfundarréttargjald samkvæmt A-lið 1. gr. skal lagt á tollverð vöru og skulu ákvæði 

8.-10. gr. tollalaga gilda eftir því sem við getur átt. 

Að því leyti sem ekki er kveðið á um vöruflokkun, gjalddaga, innheimtu. stöðvun 

tollafgreiðslu, viðurlög og refsingar og aðra framkvæmd varðandi innheimtu höfundarréttar- 

gjalds við tollafgreiðslu skulu gilda eftir því sem við á ákvæði laga nr. 55/1987, tollalaga, með 

áorðnum breytingum, svo og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim. 

B 27 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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3. gr. 

Tollstjórar annast innheimtu höfundarréttargjalds samkvæmt reglugerð þessari og 

standa skil á þeim til ríkissjóðs eftir þeim fyrirmælum sem fjármálaráðuneytið setur um skil 
innflutningsgjalda, sbr. 15. gr. reglugerðar nr. $30/1975, um reikningsskil innheimtumanna 
ríkissjóðs. Tekjum af gjaldinu skal haldið sérgreindum við innheimtu og skil í ríkissjóð. 

Ríkisféhirðir skal halda sérstakan reikning á nafni Innheimtumiðstöðvar höfundarréttar- 

gjalda og annast mánaðarlega skil gjaldsins til Innheimtumiðstöðvar höfundarréttargjalda. 

Samkvæmt sérstöku samkomulagi greiðir Innheimtumiðstöð höfundarréttargjalda ríkissjóði 
sérstaka innheimtuþóknun sem er 1% af innheimtufé. 

4. gr. 
Menntamálaráðuneytið sker úr ágreiningi um gjaldskyldu samkvæmt reglugerð þessari. 

5. gr. 
Reglugerð þessi sem er sett með heimild í lögum nr. 78/1984, um breyting á höfundarlög- 

um nr. 73/1972 og í samræmi við samkomulag Innheimtumiðstöðvar höfundarréttargjalda og 

Félags íslenskra stórkaupmanna um tilhögun á innheimtu gjaldsins, öðlast gildi 15. apríl 1989 

og tekur til þeirra vara sem um ræðir í 1. gr. sem ótollafgreiddar eru á þeim tíma. Reglugerð 

þessi gildir þar til annað verður ákveðið. 

Menntamálaráðuneytið, 28. mars 1989. 

Svavar Gestsson. 
  

Þórunn J. Hafstein. 

Nr. 178 6. apríl 1989 

REGLUGERÐ 

um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum fyrir Suðurlandi. 

1. gr. 

Frá og með 8. apríl 1989 eru allar tog- og dragnótaveiðar bannaðar fyrir Suðurlandi á 

svæðum sem markast þannig: 

1. Að vestan af 21922' V og að austan af 20934' V 

2. Að vestan af 19930' V og að austan af 18%00' V 

3. Að vestan af 16*40' V og að austan af 16%00' V 

Að sunnan markast svæðin af línu, sem dregin er fjórar sjómílur utan við viðmiðunarlínu, 

sbr. 3. gr. laga nr. 81, 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

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.
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3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81, 31. maí 1976, um veiðar í 
fiskveiðilandhelgi Íslands, til að öðlast gildi frá og með 8. apríl 1989 og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 128, 22. mars 1989, 

um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum fyrir Suðurlandi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. apríl 1989. 

F.h.r. 

Gylfi Gautur Pétursson.   
Þórður Eyþórsson. 

6. apríl 1989 Nr. 179 

REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum á Breiðdalsgrunni og Berufjarðarál. 

1. gr. 

Frá og með 8. apríl 1989 eru allar togveiðar bannaðar fyrir Austfjörðum á svæði, sem 
afmarkast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta: 

64931' 22 N — 13920' 42 V 
64925' 09 N — 13926' 39 V 
64914' 09 N — 13916' 40 V 
6402 32 N — 13913 "07 V 
64%04' 82 N — 13906' 18 V 
6432" 14N — 12958' 86 V T

a
k
 

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 8. apríl 1989 og birtist til eftirbreytni öllum þeim. 

sem hlut eiga að máli. Við gildistöku reglugerðar þessarar fellur úr gildi reglugerð nr. 383, 4. 

ágúst 1988, um bann við togveiðum á Breiðdalsgrunni og Berufjarðarál. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. apríl 1989. 

F. h.r. 

Gylfi Gautur Pétursson.   
Þórður Eyþórsson.
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AUGLÝSING 
um fjárhaldsstjórn Hofsóshrepps. 

Á grundvelli 91. gr. sveitarstjórnarlaga ákvað félagsmálaráðuneytið hinn 12. desember 

sl. að svipta hreppsnefnd Hofsóshrepps fjárforræðum sveitarfélagsins. 
Jafnframt var skipuð fjárhaldsstjórn til 1 . apríl 1989. Í henni eiga sæti: 

Húnbogi Þorsteinsson, skrifstofustjóri, formaður, 
Karl Kristjánsson, viðskiptafræðingur og 
Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

Félagsmálaráðuneytið hefur nú ákveðið að framlengja sviptingu fjárforræðis Hofsós- 

hrepps og skipun fjárhaldsstjórnar sveitarfélagsins um tvo mánuði eða til 1. júní 1989. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. mars 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Berglind Ásgeirsdóttir. 

Nr. 181 30. mars 1989 

GJALDSKRA 

fyrir hundahald í Hveragerði á árinu 1989. 

1. gr. 

Gjald fyrir að halda hund í lögsagnarumdæmi Hveragerðis skv. 3. lið 2. gr. samþykktar 

um hundahald í Hveragerði frá 7. júní 1988 skal vera kr. 400 fyrir hvern mánuð eða brot úr 

mánuði árið 1989. Gjaldið greiðist fyrirfram fyrir tímabilið. 

2. gr. 

Gjald fyrir töku á hundum sbr. 4. og 6. gr. samþykktar um hundahald í Hveragerði, skal 

vera kr. 1 500 í annað skipti, kr. 3 000 í þriðja skipti og kr. 5 000 í fjórða skipti. Í fyrsta skipti 

skal veitt skrifleg áminning, nema um alvarlegt brot sé að ræða. 

3. gr. 

Ofangreind gjaldskrá, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Hveragerðis, staðfestist 

hér með skv. 22. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og öðlast þegar 

gildi. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 294/1988. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. mars 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 29, nr. 177-181. Útgáfudagur 7. apríl 1989.
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10. apríl 1989 365 Nr. 182 

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. 960 frá 11. apríl 1989 þar til annað 
verður ákveðið. 

Skulu innlendir framleiðendur (Sementsverksmiðja ríkisins) greiða gjaldið ársfjórðungs- 
lega til viðskiptaráðuneytisins, en af innfluttu sementi skal það innheimt við tollafgreiðslu. 
Annast tollstjórinn í Reykjavík og bæjarfógetar og sýslumenn annars staðar á landinu 
innheimtuna og skulu þeir skila gjaldinu til viðskiptaráðuneytisins. 

Viðskiptaráðuneytið, 10. apríl 1989. 

F. h. r. 

Björn Friðfinnsson. 
  

Atli Freyr Guðmundsson. 

  

Stjórnartíðindi B 30, nr. 182. Útgáfudagur 11. apríl 1989. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir skoðun, skráningu, mælingu skipa o.fl. 

1. gr. 

Aðalskoðun. 

Eigandi skips skal greiða í ríkissjóð sérstakt gjald, skoðunargjald, sem hér segir: 

  

  

Skip flokkuð hjá Skip flokkuð hjá 
Siglingamálastofnun hjá viðurk. flokk. 

ríkisins. félagi. 
kr. kr. 

Fyrir skip alltað8 málengd ............... 6 100 
Fyrir skip 8 m álengdtillSm .............. 11 100 
Fyrir skip 15 m á lengd tilogmeðS0brl. ....... 18 400 
Fyrir skip 51 brl. tilog með 100brl. .......... 29 000 17 400 
Fyrir skip 100 brl. tilogmeð2S0brl........... 37 900 22 700 
Fyrir skip 251 brl. tilog með S00brl........... 65 200 39 100 
Fyrir skip 501 brl. tilog með 1600brl.......... 98 000 58 800 
Fyrir skip 1601brl.ogyfir ................ 107 000 64 200 

2. gr. 

Aukaskoðun. 

Fyrir aukaskoðun hvort heldur hún fer fram að tilhlutan skipstjóra, skipseiganda eða 

siglingamálastjóra skal greiða skv. reikningi Siglingamálastofnunar ríkisins. 

3. gr. 

Eftirlit með nýsmíði. 

1. Skip sem eru 6 m löng og allt að 8 metrum. Kr. 

A. Samþykktáteikningum ......... 0000 13 500 

B. Hleðslu- og stöðugleikaprófun ásamt reynslusiglingu ........... 10 000 

C. Samþykkt á reiðaseglabáta...........00. 00 6 400 

D. Eftirlit með smíði ásamt fullnaðarskoðun og útgáfu skipsskjala ..... 12 300 
E. Samþykkt á innfluttum bátum ásamt fullnaðarskoðun og útgáfu 

skipsskjala .........00 00 12 300 

2. Skip sem eru 8 m löng og allt að 10 metrum. kr. 

A. Samþykktáteikningum .......... 000. 20 000 

B. Hleðslu- og stöðuleikaprófun ásamt reynslusiglingu ............ 12 300 

C. Samþykkt áreiðaseglbáta ...........000 000 6 400 

D. Eftirlit og útgáfu skipsskjala ...........0 0... 18 800 

E. Samþykkt á innfluttum bátum ásamt fullnaðarskoðun og útgáfu 
skipsskjala ..........0. 00 18 800 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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3. Skip sem eru 10 metrar og lengri. 

A. Fyrir yfirferð á teikningum og eftirlit með nýsmíði þilfarsskipa innanlands, þ.m.t. 
lokaúttekt og útgáfu skipsskjala, skal greiða til Siglingamálastofnunar ríkisins 
eftirfarandi gjöld: 

Þilfarskip styttri en 26 m — 0.30% af lokaverði skips. 
Þilfarsskip lengri en 26 m — 0.26% af lokaverði skips. 

Lokaverð er það verð sem lagt er til grundvallar við endurgreiðslu á tollum og 
aðflutningsgjöldum, þar með talinn fjármagnskostnaður verksala (vextir og verðbæt- 

ur). 

Fyrir skip smíðuð erlendis, skal miða við það verð, sem lagt er fyrir Fiskveiðasjóð, og/ 

eða Ríkisábyrgðasjóð, sé um fiskiskip að ræða og viðskiptaráðuneytið, sé um önnur 

skip að ræða. 
B. Fyrir skip sem smíðuð eru skv. reglum og undir eftirliti viðurkennds flokkunarfélags 

skal greiða 60% af gjaldi skv. A og C lið þessarar málsgreinar. 
C. Fyrir nýsmíði þilfarsskipa erlendis skal greiða til Siglingamálastofnunar ríkisins skv. 

A-lið þessarar málgreinar að viðbættum fargjöldum og dagpeningum skoðunar- 
manna. 

4. Eftirlitsgjöld skv. 3. tölulið þessarar greinar skal greiða á byggingartímanum skv. 
sérstökum greiðslusamningi við Siglingamálastofnun ríkisins. Lokagreiðsla fer fram við 
afhendingu skipsskjala. 

4. gr. 

Eftirlit með viðgerðum. 

1. Fyrir eftirlit með viðgerðum skal greiða skv. reikningi Siglingamálastofnunar ríkisins eða 
sérstökum greiðslusamningi ef hagkvæmt þykir þegar um meiri háttar viðgerð er að ræða. 

2. Sé ekki gerður greiðslusamningur er heimilt að innheimta fyrirfram hjá eiganda 
skipsgjöld sem svarar til fargjalda og áætlaðra dagpeninga skoðunarmanna, fari viðgerð 

fram erlendis. 

5. gr. 

Hleðslumerki. 

Fyrir hleðslumerkjaútreikninga og útgáfu skírteina ásamt hleðslumerkjaskoðun, sem 
ekki fellur undir nýsmíði, skal greiða: 

Kr. 

Skip tilog með S00brl. ........%.0 0 3 000 
Skip 500 brl. tilog með 1000brl. .........%0 000 3 800 
Skip 1001 brl. tilog með 200.brl..........00 000 5 100 
Skip 2001 brl. tilogmeð 5000br. ........0.0 0 6 800 
Skip stærri en 5000 brl. greiðast eftir reikningi 

Siglingamálastofnunar ríkisins. 
Fyrir útgáfu hleðslumerkjaskírteinis sem gefið er út skv. hleðslumerkjareikningum frá 

erlendum stjórnvöldum eða viðurkenndu flokkunarfélagi skal greiða kr. 375,00. 

Fyrir árlega áritun hleðslumerkjaskírteinis skal greiða kr. 250,00 fari umrædd skoðun 

fram um leið og búnaðarskoðun er gerð. 

Fyrir endurnýjun á skírteini sem glatað er, eða fallið úr gildi, skal greiða kr. 500,00 
enda sé sérstakrar skoðunar ekki þörf.
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6. gr. 

Skráning skipa og útgáfa skjala. 

Kr. 

1. Útgáfa skráningarskírteinis ..............0.. 0... 2 300 
2. Útgáfa þjóðernisskírteinis.................. 4 700 
3. Útgáfa alþjóðamælibréfs............... 0... 2 800 
4. Afritafalþjóðamælibréfi..............0 0 700 

5. Útgáfa mælibréfs fyrir opnabáta .................0 0. 700 

6. Afrit af mælibréfi fyriropnabáta ..........0..0 0. 400 
7. Einkaleyfi áskipsnafni ...........2.00 00 42 300 

Við eigendaskipti og umskráningu skipa skulu öll áfallin ógreidd skoðunar- og eftirlits- 
gjöld greidd að fullu, bæði aðalskoðunargjald til viðkomandi lögsagnarumdæmis og auka- 

skoðunargjöld til Siglingamála-stofnunar ríkisins. 

7. gr. 

Mæling skipa. 

Fyrir endurmælingu skips og útgáfu mælibréfs, nema um nýsmíði sé að ræða skal greiða: 
Kr. 

Opinnbátur .........002.2 00 1 600 
Þilfarsskip minnaen25Sbrl. ............0 000 8 300 
Þilfarsskip 25 brl. tilog með 100brl. .......... 00. 11 500 
Þilfarsskip 101 brl. tilogmeð250brl. .......0.000 00 18 200 
Þilfarsskip 251 brl. tilogmeðS00brl. ........0 0 28 000 
Þilfarsskip 501 brl. tilog með 1600brl. ........00 00. 39 700 
Þilfarsskip 1601 brl. tilog með SO00brl.........00 0 52 700 

Þilfarsskip 5001 brl. og stærri greiðist eftir reikningi 
Sigingamálastofnunar ríkisins. 

Sé skip mælt tvenns konar mælingu skal greiða eitt og hálft gjald skv. ofanrituðu miðað 
við hærri mælingu. 

Að auki skal greiða kostnað á ferðalögum erlendis vegna mælinga skv. reikningi 

Siglingamálastofnunar ríkisins. 

8. gr. 

Útgáfa vottorða og umsagnir. 
Kr. 

Vottorð um útstrikun skipa afaðalaskipaskrá. ................... 700 

9. gr. 

Rannsóknir. 

1. Fyrir röntgenrannsóknir, þ.e. röntgenmyndun, leigu á tækjum og vinnu við framköllun 

röntgenmynda greiðist kr. 900,00 á hverja klst., sem rannsóknaraðstaða er notuð, auk 

vinnu rannsóknar- og skoðunarmanna við rannsóknina. Fyrir röntgenfilmur greiðist kr. 
300,00 á hverja mynd. 

2. Fyrir þykktar- og aðrar örbylgju- og sprungumælingar, titrings- og hávaðamælingar og 

átaksprófanir greiðist, vegna tækjaleigu og rannsóknaraðstöðu, kr. 500,00 á klst. Að auki 

greiðist vinna rannsóknar- og skoðunarmanns við rannsóknina.
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„10. gr. 
Onnur þjónusta. 

Fyrir aðrar skoðanir og þjónustu, skal greitt skv. reikningi samanber 34. gr. laga nr. 51 
1987. 

11. gr. 

Þjónusta utan skrifstofutíma. 

Gjöld samkvæmt reglugerð þessari miðast við að störf hinna fastráðnu starfsmanna 
Siglingamálastofnunar séu unnin á venjulegum skrifstofutíma. 

Sé óskað þjónustu utan þess tíma greiðist yfirvinna viðkomandi starfsmanna að auki. 

12. gr. 

Innheimta. 

Utan Reykjavíkur skulu gjöld samkvæmt 1. gr. innheimt af bæjarfógetum eða sýslu- 

mönnum eftir reikningum, er þeir gefa út hver fyrir sitt umdæmi. 

Í Reykjavík skulu gjöldin innheimt af tollstjóra, eftir skrá er hann semur árlega yfir lesta-, 

vita- og skipaskoðunargjöld, enda láti hann Siglingamálastofnun í té afrit af skránni ár hvert. 

Gjöld skulu greiðast í byrjun útgerðartímans, þar sem skipið er skrásett, þó aldrei síðar 
en 1. apríl ár hvert. 

Gjöld skv. öðrum greinum reglugerðarinnar skulu innheimt af Siglingamálastofnun 

ríkisins eftir reikningum sem hún gefur út. Þó skal heimilt að fela sýslumönnum og 
bæjarfógetum innheimtu gjaldanna ef hagkvæmt þykir. 

Ofangreindir innheimtumenn, aðrir en tollstjórinn í Reykjavík, skulu greiða skipaskoð- 
unarmönnum þau laun, er þeim ber samkvæmt settum reglum gegn reikningi þeirra í tvíriti. 

Sama gildir um gjöld fyrir skoðun aðkomubáta í umdæmi innheimtumanna. 
Innheimtumenn skulu skila gjöldum, sem þeir innheimta skv. reglugerð þessari í 

ríkissjóð. 

13. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 34. gr. laga um eftirlit með skipum, nr. 51 30. ars 
1987, 20. gr. laga um skráningu skipa nr. 115 31. desember 1985 og 15. gr. laga um 
skipamælingar nr. 50 12. maí 1970, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. maí 1989 og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu og mælingu skipa o.fl. 
nr. 611 30. desember 1987, 

Samgönguráðuneytið, 3. apríl 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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AUGLÝSING 
um breyting á gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á starfssvæði heil- 

brigðiseftirlits Eyjafjarðar nr. 157/1985, með áorðnum breytingum. 

1. gr. 
Upphæð eftirlitsgjalda skv. 4. gr. verður sem hér segir: 

1. flokkur kr. 7.500 3. flokkur kr. 25.000 
2. flokkur kr. 16.000 4. flokkur kr. 49.000 

2. gr. 
Ofangreind gjaldskrá sem samin er og samþykkt af sveitarfélögum á starfssvæði 

heilbrigðiseftirlits Eyjafjarðar staðfestist hér með skv. 22. gr. laga nr. 81/1988, um hollustu- 
hætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 4. apríl 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 185 7. apríl 1989 

SAMÞYKKT 

um breytingu á gjaldskrá nr. 108/1987, fyrir heilbrigðiseftirlit á 

Akranessvæði, með breytingu nr. 213/1988. 

1. gr. 
4. gr. orðist svo: 
Af eftirlitsskyldri starfsemi skv. 7., 8., 12., 13., 14., 15., 16., og 17. tl. 2. gr. laga nr. 81/ 

1988, skal árlega greiða eftirlitsgjöld svo sem hér greinir: 

1. flokkur kr. 9.200 4. flokkur kr. 35.300 

2. flokkur kr. 18.400 5. flokkur kr. 47.500 

3. flokkur kr. 25.700 6. flokkur kr. 59.900 

Framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits semur fyrir hönd svæðisnefndar lista yfir eftirlits- 

skyld fyrirtæki á svæðinu í samræmi við fylgiskjal með gjaldskrá þessari. Listi þessi skal 

afhentur skrifstofu Akranessbæjar, sem innheimtir eftirlitsgjöld í umboði sveitarstjórnar á 

svæðinu og stendur skil á þeim í sjóð heilbrigðiseftirlits svæðisins. 

2. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarfélögum á heilbrigðiseftirlitssvæði 

Akraness, sbr. 3. tl. 6. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, staðfestist 

hér með skv. 5. gr. sömu laga og öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 7. apríl 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 
Hitaveitu Akureyrar. 

I. KAFLI 
Rekstrarform. 

1. gr. 

Hitaveita Akureyrar er fyrirtæki, sem Akureyrarbær á og starfrækir sem sjálfstætt 

fyrirtæki, hér eftir nefnt hitaveitan. 

2. gr. 

Tilgangur hitaveitunnar er að afla og veita varmaorku um orkuveitusvæði sitt og reka 
aðra þá starfsemi sem tengist orkuvinnslunni og orkusölunni. Varmaorkunni er miðlað í formi 
heits vatns. 

3. gr. 
Orkuveitusvæði hitaveitunnar er lögsagnarumdæmi Akureyrarbæjar og nágrannabyggð- 

ar eftir nánara samkomulagi bæjarstjórnar Akureyrar og viðkomandi sveitastjórna og sem 

ráðherra samþykkir samkvæmt orkulögum. 

Hitaveitan hefir einkarétt til dreifingar og sölu varmaorku til notenda á orkuveitusvæði 

sínu. 

4. gr. 

Stjórn veitustofnana fer með stjórn Hitaveitu Akureyrar í umboði bæjarstjórnar. 

5. gr. 
Stjórn veitustofnana er skipuð 5 mönnum og $ til vara kosnum af bæjarstjórn. Kjörtímabil 

hennar skal vera sama og bæjarstjórnar. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Stjórnin er 

ákvörðunarbær þegar meirihluti hennar sækir fund. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður 

úrslitum. 

6. gr. 

Helstu verkefni stjórnar veitustofnana gagnvart Hitaveitu Akureyrar eru: 

1. Að ákveða framkvæmd allra varmaorkumála á orkusvæði hitaveitunnar í samræmi við 

samþykktir bæjarstjórnar og ákvæði sveitarstjórnarlaga. 

Semja gjaldskrá fyrir veituna og leggja hana fyrir bæjarstjórn. 

Undirbúa samninga um orkukaup og orkusölu. 
Semja fjárhagsáætlanir og leggja fyrir bæjarstjórn. 
Gera tillögur um ráðningu fastra starfsmanna hitaveitunnar til bæjarstjórnar. 

Gefa bæjarstjórn þær skýrslur sem óskað er eftir. 

Semja nánari reglur um einstök framkvæmdaatriði þessarar reglugerðar eftir því sem 

þörf gerist og leggja fyrir bæjarstjórn. 

N
n
 

7. gr. 

Bæjarstjórn ræður framkvæmdastjóra hitaveitunnar að fengnum tillögum stjórnar veitu- 

stofnana. 

Framkvæmdastjóri annast allan daglegan rekstur hennar og skal í þeim efnum fara eftir 

þeirri stefnu og fyrirmælum, sem veitustjórn gefur. 

Framkvæmdastjóri ræður starfsmenn til veitunnar eftir þörfum umfram hina föstu 
starfsmenn. 

Framkvæmdastjóri situr fundi stjórnar veitustofnana og hefur þar málfrelsi og tillögurétt.
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8. gr. 
Hitaveitan skal hafa sjálfstæðan fjárhag og sjálfstætt reikningshald. Reikningsár hitaveit- 

unnar er almanaksárið og skulu reikningar hennar fylgja reikningum bæjarsjóðs Akureyrar og 

vera endurskoðaðir af endurskoðendum þeirra. 
Tekjum hitaveitunnar skal fyrst og fremst varið til að standa straum af nauðsynlegum 

rekstrarkostnaði þannig að tryggður sé öruggur rekstur veitunnar svo og til greiðslu afborgana 

og vaxta af skuldum hennar. Ráðstöfun hagnaðar eða jöfnun taps skal ákveðin að bæjarstjórn 

að fengnum tillögum stjórnar veitustofnana. 

II. KAFLI 
Almenn ákvæði. 

9. gr. 

Eigandi húsveitu eða annarrar veitu sem tengist veitukerfi hitaveitunnar nefnist húseig- 

andi. 

Kaupandi varmaorku er sá aðili sem skráður er fyrir mælagrind og ber hann ábyrgð á 
greiðslum varmaorkugjalda. 

10. gr. 

Varmaorkan er afhent um veitukerfi hitaveitunnar samkvæmt gildandi reglugerð og 
gjaldskrá. 

Hitaveitunni er heimilt að semja sérstaklega um sölu varmaorku utan almennra 
söluskilmála. Slíkir samningar skulu háðir samþykki bæjarstjórnar Akureyrar. 

Hitaveituvatn sem runnið hefur í gegnum hitunarkerfi húss (bakrennsli) er eign 
hitaveitunnar. Hitaveitan getur heimilað notkun þess til upphitunar í gróðurhúsum, bílastæð- 

um og öðrum þeim stöðum sem ekki þurfa ákveðið hitastig. Frágangur lagna og búnaður 
vegna slíkrar notkunar skal vera samkvæmt fyrirmælum hitaveitunnar. Hitaveitan getur 
afturkallað slík leyfi. Hitaveitunni er heimil gjaldtaka fyrir þessa notkun samkvæmt gjaldskrá. 

Óheimilt er að tengja vatnsdælur, varmadælur og/eða annan slíkan búnað við bakrennsl- 

ið, nema að áður fengnu samþykki hitaveitunnar. 

11. gr. 

Óviðráðanlegar breytingar á þrýstingi, hitastigi eða magni orkumiðilsins eru án ábyrgðar 
hitaveitunnar. Um breytingar sem stafa af öðrum ástæðum, skal hitaveitan tilkynna notend- 

um með hæfilegum fyrirvara. 

12. gr. 

Kaupendum er óheimil endursala varmaorkunnar án samþykkis hitaveitunnar. 

III. KAFLI 
Veitukerfið. 

13. gr. 

Hitaveitan lætur leggja og á allar lagnir veitukerfisins, aðveituæðar, stofnæðar, dreifiæð- 
ar, götuæðar svo og heimæðar og lagnir innanhúss að og með mælagrindum ásamt tilheyrandi 

búnaði og annast rekstur og viðhald hans. 

14. gr. 

Húseiganda innan lögsagnarumdæmis Akureyrarbæjar þar sem veitukerfi hitaveitunnar 

liggur er skylt að láta tengja hús sitt við hitaveituna.
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15. gr. 
Hitaveitan annast lagninu eigin veitukerfis og tenginu við húsveitu kaupanda. Við slíka 

framkvæmd skal hitaveitan halda raski í lágmarki og ganga þrifalega um. Jafnframt skal 

hitaveitan færa allt til fyrra horfs eins og við verður komið. Hitaveitan ákveður staðsetningu 

mælagrindar og inntaks í samráði við húseiganda. Húseigandi á ekki kröfu um sérstaka 
greiðslu fyrir óþægindi vegna lagningar veitukerfisins. 

16. gr. 

Hitaveitan kostar lagningu eigin veitukerfis, en húseigandi greiðir stofn- og mælagrindar- 

gjald samkvæmt gjaldskrá. 

17. gr. 

Kostnað við breytingar á húsveitu eða hitunarkerfi húss vegna tengingar við hitaveituna 

skal húseigandi/kaupandi annast og kosta. 
Húseigandi/kaupandi kostar breytingar á heimæðum sem nauðsynlegar eru vegna 

framkvæmda hans. 

Húseigandi skal fyrirfram sækja um leyfi til hverra þeirra framkvæmda, sem kunna að 

hafa í för með sér röskun á veitukerfi hitaveitunnar. 

18. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til aðgangs að húsnæði því, sem veitukerfi hennar liggur um til 

viðhalds, eftirlits og breytinga. 
Ef inntak hitaveitu og mælagrind eru ekki í sama herbergi skal lögn þar á milli vera óhulin 

eða í stokk sem auðvelt er að opna. 

IV. KAFLI 
Húsveitur og tenging þeirra við hitaveituna. 

19. gr. 

Áður en hafist er handa um lögn nýrra hitunarkerfa skal sækja um orkukaupin til 
hitaveitunnar á þar til gerðum eyðublöðum sem skrifstofa hennar lætur í té. Umsóknin skal 
undirrituð af eiganda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans ásamt pípulagningameistara 
þeim sem verkið á að annast. Umsókn skulu fylgja teikningar samþykktar af byggingareftirliti 

bæjarins. 
Áhleypingu (tengingu) skal sækja um til hitaveitunnar með minnst fjögurra daga 

fyrirvara. 

Engir aðrir en umboðsmenn hitaveitunnar mega hleypa vatni úr kerfi veitunnar á 

hitakerfi húsa í fyrsta sinn eftir tengingu. 
Hitaveitunni er heimilt að leggja heimæð eða sameiginlega heimæð um lóð og húseigandi 

skal sjá fyrir inntaksstað fyrir hitaveitu við útvegg kjallara eða fyrstu hæðar ef húsið er 

kjallaralaust, ásamt nauðsynlegu rými fyrir mælagrindur og annað tilheyrandi tengingu við 

veituna. Þar skal vera niðurfall í gólfi og það húsrými vera aðgengilegt starfsmönnum 

hitaveitu. 

20. gr. 

Teikningar skulu uppfylla almennar reglur um hönnun heitavatnslaga, lofthitunarkerfa 

og loftræsikerfa, reglur byggingasamþykktar og byggingaskilmála. 

Bæjarstjórn getur falið hitaveitunni umsjón og eftirlit allra mála sem snerta hitalagnir.
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21. gr. 

Hitaveitan skal hafa aðgang að pípulögnum bæði innanhúss og utan. Húseiganda/ 
kaupanda er skylt að láta í té upplýsingar um hitun hússins og heitt kranavatn sé þess óskað. 

Óheimilt er að hylja mælagrind á þann hátt að það valdi erfiðleikum við viðhald og viðgerðir 
og eigi má setja hillur eða annað ofan við mæli þannig að það hindri eðlilegan aflestur. 

Komi í ljós að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar, 
reglugerð um hitalagnir, eða öðrum reglum er settar kunna að verða, getur hitaveitan stöðvað 
verkið þar til úr því verður bætt. 

Pípulagningameistari skal annast prófun hitalagna og vera viðstaddur þegar vatni er 

hleypt á hitakerfið. 

22. gr. 
Sé húsveita tengd veitukerfi hitaveitunnar í heimildarleysi, getur hitaveitan aftengt 

húsveituna fyrirvaralaust. 

23. gr. 

Húseigandi/kaupandi ber ábyrgð á meðferð búnaðar og lagna innanhúss sem eru í eigu 
hitaveitunnar. 

Húseiganda/kaupanda ber að tilkynna tafarlaust til hitaveitunnar ef vart verður bilunar í 

búnaði og tækjum hennar. 
Húseigandi/kaupandi greiðir kostnað við viðgerð eða endurnýjun búnaðar sem verður 

fyrir skemmdum af völdum notanda. 

V. KAFLI 
Skilmálar fyrir orkusölu. 

24. gr. 

Upphaf og lok samningstíma um orkukaup eru við skráningu tilkynninga hjá hitaveitunni 
þess efnis. 

25. gr. 
Skilyrði varmaorkusölunnar er að í gildi sé samþykkt umsókn um tenginu viðeigandi 

húsveitu við veitukerfi hitaveitunnar. Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni sem 

leiða kann af rekstrartruflunum er verða á veitunni vegna frosta, rafmagnstruflana, náttúru- 

hamfara eða annarra óviðráðanlegra atvika. Sama gildir ef rennsli í vatnsæð er stöðvað um 

stundarsakir vegna viðgerða eða annarra nauðsynlegra framkvæmda veitunnar. 

Þurfi að takmarka notkun varmaorku um lengri eða skemmri tíma ákveður hitaveitan 
hvar og hvernig hún skuli takmörkuð. Takmörkunin hefur ekki áhrif á greiðslu fastagjalds 

(fast aflgjalds eða mælagjalds). 
Stöðvun á rekstri veitunnar eða hluta hennar vegna viðhalds eða tenginga skal tilkynna 

fyrirfram ef unnt er og koma á eðlilegum rekstri aftur svo fljótt sem verða má. 

26. gr. 

Hitaveitan ákveður stærð og gerð mæla sem notaðir eru í mælagrind. 

Ef rofið er innsigli á búnaði hitaveitunnar varðar það refsingu samkvæmt almennum 
hegningarlögum. 

Ef kaupandi óskar að mælir sé prófaður skal hann senda skriflega beiðni þar um til 

hitaveitunnar. Komi í ljós við þá athugun að frávik sé 5% eða minna, er heimilt að gera 
kaupanda að greiða mælaálestrargjald. Sé frávik meira skal hitaveitan greiða kostnað við
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prófunina og leiðrétta reikning kaupanda í samræmi við niðurstöður hennar, þó ekki fyrir 
lengra tímabil en tvo mánuði nema kaupandi eða hitaveitan, eftir því sem við á, geti sannað að 
um lengra tímabil hafi verið að ræða, þó lengst fjögur ár. 

Kaupendur sem hafa hemil eiga ekki rétt á endurgreiðslu á föstu aflgjaldi þótt þeir hafi 

ekki getað náð því afli sem fasta greiðslan er miðuð við, en hitaveitunni er skylt að leiðrétta 
skekkju hemilsins svo fljótt sem við verður komið. 

Hitaveitunni er ekki skylt að greiða bætur vegna takmörkunar á afhendingu varmaorku 
eða lækkunar á hitastigi. 

27. gr. 
Ef gjaldi fyrir varmaorkukaupin er skipt í fastagjald (fast aflgjald eða mælagjald) og 

orkugjald, skal kaupandi greiða fastagjaldið þrátt fyrir stöðvun á orkuafhendingu vegna 
vanskila eða annarra vanefnda kaupanda þar til orkukaupsamningur er úr gildi fallinn fyrir 
uppsögn. 

28. gr. 
Kaupandi skal greiða hitaveitunni gjald fyrir varmaorkuna samkvæmt gildandi gjaldskrá. 

Við breytingar á gjaldskrá skal reikningsfæra notkun í beinu hlutfalli við gildistíma 

hverrar gjaldskrár á því tímabili, sem reikningurinn tekur til. 

Hitaveitan má byggja orkureikninga á áætlun um varmaorkunotkun kaupanda og 

innheimta reglulega samkvæmt slíkri áætlun. 
Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, eða ef vatnsmælir bilar reiknar hitaveitan 

varmaorkunotkun (vatnsnotkun) með hliðsjón af hitaþörf hússins. Reikningar sem byggjast á 
staðreyndri varmaorkunotkun nefnast álestrarreikningur, en reikningar sem byggjast á 

áætlaðri orkunotkun nefnast áætlunarreikningar. 
Raunverulega varmaorkunotkun skal staðreyna eigi sjaldnar en á 12 mánaða fresti. 

Þegar varmaorkunotkun hefir verið staðreynd, skal hún reikningsfærð og gerð upp fyrir 
tímabilið milli álestra og koma þá áætlunarreikningar til frádráttar. 

Kaupandi getur þó jafnan gegn greiðslu mælaálestrargjalds krafist aukaálestrar og 

uppgjörs. Ennfremur getur hann óskað eftir breytingu á áætlun um varmaorkunotkun vegna 

nýrra forsendna. 
Reikninga skal senda kaupanda á notkunarstað eða annan stað sem hann tiltekur. 

Gjalddagi reikninga er útgáfudagur. Sé reikningur eigi greiddur innan tilgreinds frests er fram 

kemur á reikningi, reiknast dráttarvextir frá gjalddaga. Einnig skal tilgreina greiðslustað. 

Útsending varmaorkureikninga skal fara fram eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. 

29. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að stöðva afhendingu varmaorku til húsveitu (mælis) kaupanda, 

sem greiðir ekki áætlunar- eða álestrarreikning eða vanrækir skyldur sínar samkvæmt 

reglugerð þessari. 

Til slíkra aðgerða má þó fyrst grípa að undangenginni skriflegri aðvörun sem sendist 

kaupanda með fimm daga fyrirvara. Hitaveitan ber ekki ábyrgð á hugsanlegum afleiðingum 

slíkrar lokunar. 

Hitaveitan hefur rétt til þess að krefja kaupanda um greiðslu lokunargjalds samkvæmt 

gjaldskrá hafi komið til stöðvunar orkuafhendingar af ástæðum sem um getur í 1. mgr. Heimilt 
er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en orkuafhending er hafin á ný. Þó ekki komi 

til stöðvunar orkuafhendingar er hitaveitunni heimilt að krefja kaupanda um lokunargjald 
vegna undirbúnings að stöðvun.
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Enginn má af- eða endurtengja hitaveituna nema þeir sem hitaveitan hefir veitt umboð til 
þess. Sé brotið gegn þessu skal farið með það sem óleyfilega orkunotkun. 

Verði uppvíst að varmaorka hafi verið notuð á annan hátt en um er samið, að raskað hafi 
verið mælitækjum eða tengingum breytt þannig að ekki komi fram öll notkun skal hitaveitan 

áætla þá varmaorku sem notuð var óleyfilega. 

30. gr. 

Nú vanrækir húseigandi/kaupandi að vinna verk sem honum ber samkvæmt reglugerð 

þessari, eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt, er hitaveitunni þá heimilt að láta vinna það 
sem þörf krefur á kostnað hans. 

31. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari og gjaldskrá má innheimta með lögtaki. 

32. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

33. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

34. gr. 
Reglugerð þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Akureyrar, er hér með staðfest 

samkvæmt orkulögum nr. 58 frá 29. apríl 1967 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 256, 26. 

júní 1985 um Hitaveitu Akureyrar. 

Iðnaðarráðuneytið, 6. apríl 1989. 

Jón Sigurðsson. 

Páll Flygenring. 

Nr. 187 12. apríl 1989 

REGLUGERÐ 

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

1. gr. 

Á tímabilinu 1. apríl til og með 30. júní 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. $70, 30. desember 1988. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. apríl 1989. 

F.h. r. 

Arni Kolbeinsson. 
  

Gylfi Gautur Pétursson.
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REGLUGERÐ 

um Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. 

1. gr. 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands starfar við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla 

Íslands. 

2. gr. 

Hlutverk Hagfræðistofnunar er: 

Að vera vettvangur vísindalegra rannsókna í hagfræði og skyldum greinum. 
Að afla þekkingar á þjóðarbúskap Íslendinga. 

3. Að efla tengsl rannsókna, ráðgjafar og kennslu og veita stúdentum þjálfun í vísindalegum 
vinnubrögðum. 

| 

3. gr. 

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð fjórum mönnum. Viðskipta- og hagfræðideild kýs þrjá 

þeirra samkvæmt tilnefningu hagfræðiskorar og einn samkvæmt tilnefningu nemenda í 

hagfræðiskor. Fulltrúar skorar eru kjörnir til tveggja ára og fulltrúi nemenda til eins árs. 
Deildin kýs formann stjórnar stofnunarinnar úr hópi fulltrúa hagfræðiskorar. 
Stjórain ræður vali verkefna, hefur umsjón með fjármálum stofnunarinnar og gerir 

tillögur til deildar um fjárveitingar. 

Stjórnin ræður forstöðumann og aðra starfsmenn, eftir því sem fjárhagur stofnunarinnar 

leyfir. Forstöðumaður skal hafa umsjón með framkvæmd á ákvörðunum stjórnarinnar og 
daglegum rekstri stofnunarinnar. 

Forstöðumaður og stjórn stofnunarinnar skulu fá greidda þóknun ettir gildandi reglum 

innan háskólans. 
Háskólinn sér starfsliði fyrir vinnuaðstöðu. 

4. gr. 

Formaður boðar stjórnarfundi. Falli atkvæði jöfn á stjórnarfundi, ræður atkvæði 

formanns. Forstöðumaður á sæti á stjórnarfundum og hefur þar tillögurétt. en ekki 

atkvæðisrétt. 

5. gr. 

Við Hagfræðistofnun geta starfað: 
1. Fastir kennarar við viðskipta- og hagfræðideild. 

2. Fastráðnir sérfræðingar. 

3. Aðrir sérfræðingar í hagfræði og skyldum greinum, svo sem gistikennarar og styrkþegar. 
eftir því sem stjórn Hagfræðistofnunar heimilar. 

4. Stúdentar og aðstoðarmenn. 

6. gr. 
Tekjur Hagfræðistofnunar eru: 

. Fjárveitingar á fjárlögum. 

. Styrkir til verkefna. 

Greiðslur fyrir verkefni. 

Gjafir. 

Aðrar tekjur. S
A
 
S
S
 

B 28
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1. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 9. gr. laga nr. 77/1979, um Háskóla Íslands, 
sbr. reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 78/1979, 66. gr., og öðlast þegar gildi. 

Menntamálráðuneytið, 28. mars 1989. 

Svavar Gestsson. 
  

Arni Gunnarsson. 

Nr. 189 11. apríl 1989 

GJALDSKRÁ 
fyrir efnarannsóknir og aðra þjónustu, 

sem Rannsóknastofnun landbúnaðarins annast. 

1. gr. 

Gjöld fyrir almennar efnarannsóknir, sem Rannsóknastofnun landbúnaðarins annast, 

skulu vera sem hér segir: 

Fóður- og fæðuefnagreiningar: kr. 

Undirbúningur (mölun, hökkun, pökkun, merking) 

þurrfóður ..........00 00 210 
fæða, votfóður ............0 00 400 

Þurrefni ............. 0. 290 

ASka 2... 290 
Prótein ............. 990 

Ammóníum (óbundið) .........000 0... 580 
Fita (eterútdráttur) .............. 00. 1 280 
Fita (sýrusuða) ........... 0... 1360 
pH (lausn) .........0. 0. 200 

Ca, Mg, K eða Na 
íföstumsýnum .........02. 00 720 

Ílausn........ 0. 340 

Fosfat 
íföstumsýnum .......... 00 820 
Ílamsn...... 320 

Brunagildi ...........2. 0... 2 630 
Þurrefni í votheyi..........0 00 580 
Sýrurí votheyi .........00 000. 2210 
Meltanleiki ........... 0... 1700 

Tréni ........... 00. 1 640 

ADF 2... 1 640 
NDF ........0 00. 1640 
Lignín .........20 000 1950
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Fe, Zn, Cu, Ni, Pb, Cd, Mn, Co, Mo, Cr eða Ag 

íföstumsýnum ..........02.00 00 1330 
Ílausn........0 020 820 
viðbót fyrir grafitofn eða MIBK-útdrátt ....................... 410 

Nítrat, Nítrít 

undirbúningur, föstsýni ...........0.000. 0 410 
nítrat eða nítrítílausn................0 00 360 
nítratognítrít ............ 0... NF 715 

Afslátt er heimilt að veita ef um mörg sýni eða reglubundna þjónustu er að 
ræða. 50% álag bætist við ef niðurstaðna er krafist innan viku. 

Plöntusjúkdómar og meindýr: 
Einfaldar greiningar á meindýrum ogöðrumskaðvöldum ............... 750 
Umfangsmeiri greiningar áskaðaorsökum ................. 0... 1400 

Jarðvegsefnagreiningar: 
Fosfór, P1) (vegna ylræktar) ..............0 00. 650 
Fosfór,P2) .........000 00 960 
Kalíum, K.............0. 00 510 

Nítrat 1) (gróf litmæling) .............. 000. 510 
Nítrat2) ............ 0 770 
Leiðnitala ............... 000. 410 

SýrustigpH ..........0.02 0 410 
Kalkþörf 1) (áætluð) .............. 00. 410 
Kalkþörf2) (títrun) ............0 00. 1090 
Heildargreining á túnjarðvegifyrirbændur ........................ 830 

Heildargreining á garðsýni fyrirbændur ...............0. 00... 830 

2. gr. 

Önnur vinna er unnin í tímavinnu. Gjald fyrir útselda vinnu á rannsóknarstofu er sem hér 
segir: 

Dagvinna kr./klst. 
Rannsóknamaður ............00 0... 1520 
Sérfræðingur .............. 0. 2 060 

3. gr. 

Heimilt er að veita afslátt á gildandi gjaldskrá ef um er að ræða fyrirfram samnings- 

bundnar rannsóknir eða rannsóknaverkefni, sem hafa vísindalegt eða almennt gildi. 

4. gr. 

Gjaldskráin skal endurskoðast á sex mánaða fresti. 

Gjaldskrá þessi er sett skv. 55. gr. laga nr. 64/1965 og öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 11. apríl 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Jóhann Guðmundsson.
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AUGLÝSING 
um staðfestingu sjá varútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir skreið á Ítalíumarkað fyrir framleiðslu alls ársins 1989 

nema annað verði ákveðið. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verð- 

grundvöll fyrir skreið á Ítalíumarkað fyrir framleiðslu alls ársins 1989 nema annað verði 

ákveðið. 

Viðmiðunarverð í SDR pr. tonn cif. 

EDDA 30/40 5 852 

40/50 6753 

50/60 9 229 

60/70 9 369 

SAGA IP. 7428 

IM. 10 054 

LG. 10 504 

ASTRA 5 627 

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, 10. apríl 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Kristín Magnússon. 

Nr. 191 10. apríl 1989 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

á frystri, skelflettri rækju á framleiðslutímabilinu 

frá 15. febrúar til 31. maí 1989 nema annað verði ákveðið. 

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

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verð- 

grundvöll á frystri skelflettri rækju á framleiðslutímabilinu frá 15. febrúar til 31. maí 1989 
nema annað verði ákveðið.
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Vélskelflett rækja: SDR pr. lb. cif. 

Færri en 350 stk. í lb.: 

Blokkfryst .........022 00 3,72 

5x2 kg og 4x2,5 kg vatnshúðuð, sérfryst ...........0000 0 3,73 
5x2 kg og 4x2,5 kgóvatnshúðuð, sérfryst ..........0000 00 3,89 
500 gr vatnshúðuð, sérfryst............00. 00 4,32 

200 gr vatnshúðuð, sérfryst...........20. 0. 4,54 

Fleiri en 350 stk. í lb. og óflokkuð: 

Blokkfryst ...........0 0000 3,55 

5x2kgog4x2,5kgvatnshúðuð...........00%. 000. 0 3,55 

5x2 kg og 4x2,5 kgóvatnshúðuð, sérfryst ...........00000 00. 3,73 

500 gr vatnshúðuð, sérfryst............0 000 4,11 

200 gr vatnshúðuð, sérfryst...........0 00 4,32 

Verðbil verður 5%. 
Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 65% af verðbreytingu frá grundvallarverði að teknu 

tilliti til verðbils. Verðið miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það er á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 10. apríl 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Kristín Magnússon. 

10. apríl 1989 Nr. 192 

AUGLÝSING 

um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Strandarlax hf., Seyðisfirði. 

1. Almenn ákvæði. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

Starfsleyfi þetta gildir fyrir framleiðslu á allt að 200 tonna ársframleiðslu. Framleiðsla 
þessi fer fram í hafkvíum á Seyðisfirði. 

Eigi má breyta eða auka þennan atvinnurekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða 
annarrar mengunar, nema að fengnu nýju starfsleyfi. 

Um umgengnisreglur, sótthreinsun og meðferð sýktra og sjálfdauðra fiska fer skv. 
reglugerð nr. 403/1986, um varnir gegn fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með 

fiskeldisstöðvum. Slátrun á eldisfiski skal fara skv. X kafla sömu reglugerðar. 
Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhvefi fer skv. lögum nr. 46/ 
1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

Mengunarvarnir Hollustuverndar ríkisins geta, að höfðu samráði við umsagnaraðila, 

lagt til við heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra að starfsleyfið verði endurskoðað, ef í 

ljós kemur hætta á skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, heilbrigði eða tilveru 

náttúrlegra fiskstofna eða vegna röskunar á lífríki. 
Stöðinni er skylt að gefa Hollustuvernd ríkisins árlega skýrslu um eftirfarandi atriði sé 
þess óskað: 

Framleiðslumagn, fóðurnotkun og fóðurgerð, meðal vatnsnotkun, magn og gerð 

hreinsiefna, sótthreinsiefna og lyfja sem notað var á árinu.
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2. Ákvæði er varða umhverfi. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

24. 

2.5. 

Stöðinni er skylt að sjá um, að á öllu athafnasvæði stöðvarinnar sé gætt fyllsta hreinlætis, 
stöðinni ber að halda útliti sínu og umhverfi snyrtilegu. 

Sjóeldiskvíar verði vel utan almennrar siglingaleiðar um Seyðisfjarðarhöfn og nánar 
staðsettar í samráði við hafnaryfirvöld á Seyðisfirði. 

Sjóeldiskvíar séu vel greinilegar að degi tileða merktar og í myrkri sé varúðarljós haft við 

þær ef þurfa þykir. Nánar ákveði hafnaryfirvöld á Seyðisfirði um merkingar og 

varúðarljós með hliðsjón af hafnarreglugerð Seyðisfjarðarhafnar. 

Sjómælingum Íslands verði tilkynnt um nákvæma staðsetningu eldiskvíanna svo unnt sé 
að merkja þær inn á sjókort, ef þess er talin þörf. 

Verði rekstri eldiskvíanna hætt þá sé það tryggt að eldiskvíarnar ásamt viðkomandi 

mannvirkjum í sjó verði fjarlægðar án tafar. 

3. Ákvæði vegna mengunar. 

Framleiðslumagn mun aukast í stöðinni á næstu 3-5 árum í fulla stærð miðað við 
starfsleyfi þetta (200 tonn). 

3.1 Fiskeldisstöðin tilkynni árlega um framleiðsluaukningu og framkvæmdir vegna þeirra 

3.2. 
3.3. 

3.4. 

3.5. 

(sbr. lið 1.7.). 
Stöðin afli tiltækra upplýsinga um strauma í Seyðisfirði. 
Stöðin láti árlega kanna botninn undir og við eldiskvíarnar með sýnatöku og/eða 
ljósmyndum til að mæla samsöfnun og dreifingu úrgangsefna. Mengunarvörnum Holl- 
ustuverndar ríkisins verði tilkynntar niðurstöður athugana (sbr. lið 1.7.). 
Þegar fullri framleiðslu er náð samkvæmt þessu starfsleyfi (eða að 5 árum liðnum) skal 
stöðin upplýsa um dreifingu efna og úrgangsefna frá stöðinni til að meta megi áhrif þeirra 
á umhverfið. 
Ef í ljós koma óæskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar er stöðinni skylt að gera 
ráðstafanir til úrbóta þ.m.t. draga úr framleiðslu. Ráðstafanir stöðvarinnar verða að 

vera samþykktar og fullnægjandi að mati mengunarvarna Hollustuverndar ríkisins sem 

hefur samráð við Siglingamálastofnun ríkisins. 

4. Eftirlit og gjaldskrá. 

Í samræmi við reglugerð nr. 390/1985 skal stöðin árlega greiða eftirlitsgjöld eins og 

kveðið er á um í gjaldskrá hverju sinni. Gjaldið skal standa undir kostnaði við 
reglubundið eftirlit Hollustuverndar ríkisins, þar með talinni starfsleyfisvinnslu. Eftirlit 
þetta er með tvennum hætti; annars vegar eftirlit á vegum fyrirtækisins, sem Hollustu- 

vernd ríkisins fær sendar niðurstöður úr og flokkar og metur og hins vegar á vegum 
mengunarvarna Hollustuverndar ríkisins í samræmi við 3. gr. gjaldskrár vegna starfsleyf- 
isskyldra fyrirtækja nr. 355/1986. Strandarlax hf., sem flokkaðist í 4. flokk á árinu 1987 

og 1988 fellur í 3. flokk frá og með 1. janúar 1989 skv. áðurnefndri gjaldskrá. 

5. Gildistaka. 

5.1. Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við S. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um starfsleyfi 

fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er skv. 3. gr. laga nr. 

81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálráðuneytið, 10. apríl 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson.
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AUGLÝSING 
um starfsleyfi fyrir sorpstöð Suðurlands, Selfossi. 

1. Almenn ákvæði. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

2.11. 

2.12. 

2.13. 

2.14. 

Starfsleyfi þetta gildir fyrir eyðingu á heimilis-, iðnaðar- og verslanasorpi. 

Eigi má breyta eða auka þennan rekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða annarrar 

mengunar, nema að fengnu nýju starfsleyfi. 
Skylt er að sjá um, að á öllu athafnasvæðinu sé gætt fyllsta hreinlætis, eftir því sem 
kostur er á og umhverfið sé snyrtilegt. 

Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer skv. lögum nr. 
46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

Varnir gegn mengun umhverfis. 

Þeir aðilar, sem framleiðsluúrgangur og sérstakur úrgangur fellur til hjá, sjá um alla 

meðferð og aðflutning úrgangsins í samráði við heilbrigðisnefnd að mismunandi 
tegundum þessa úrgangs sé haldið aðgreindum í nýtingarskyni. 
Þeim hluta sérstaks úrgangs, sem telst hættulegur, má ekki blanda saman við annan 

úrgang. Einstökum tegundum hættulegs úrgangs skal auk þess halda aðgreindum í 

samráði við Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd. Koma skal upp móttökuað- 
stöðu fyrir slíkan úrgang. 
Losun olíu eða annarra vökva, sem vadið geta mengun eða öðrum skaðlegum áhrifum á 

lífríkið, á eða við landfyllinguna er með öllu óheimil. 

Sérstakur staður skal vera fyrir brotamálma innan girðingar sorpeyðingarinnar. Leitast 
skal við að brotamálmar fari til brotamálmsvinnslu. Losa skal alla vökva og rafgeyma úr 
bílflökum áður en þeir fara í brotavinnslu. 

Viðeigandi ráðstafanir skal gera til að hindra að vargfugl eða meindýr séu á landfylling- 
arsvæðinu. 

Athafnasvæði sorpeyðingarinnar skal vera vel afgirt og skal gera sérstakar ráðstafanir 
til að fok berist ekki frá staðnum. 
Úrgangur, sem urðaður er skal þakinn a.m.k. 60 cm af jarðvegi. Urðun skal fara fram 
reglulega og leitast skal við að urða úrgang á vel afmörkuðum stöðum innan 
urðunarsvæðisins. 
Að aflokinni urðun skal svæðið frágengið þannig að snyrtilegt sé og það falli sem best 

inn í landslagið. Sá skal grasfræi eða planta öðrum gróðri við lokafrágang. 

Úrgang, sem kann að berast frá sorpeyðingunni út fyrir afgirt athafnasvæði hennar skal 
hreinsa upp reglulega. 

Leiðbeiningaskiltum skal koma upp þar sem opnunartímar eru kynntir ásamt umgengni 

um svæðið og hvar losun eigi að fara fram í hvert skipti. 

Brennsla eða urðun á bíldekkjum og stærri plasthlutum er ekki heimil og leita skal leiða 
til endurnýtingar eftir því sem kostur er á. 

Sé gerður verk- eða rekstrarsamningur fyrir sorpeyðinguna skal sá samningur vera í 

samræmi við ákvæði þess starfsleyfis. 

Umsjónarmaður á sorpeyðingarstaðnum skal hafa góða þekkingu á ákvæðum starfs- 
leyfis þessa. 

Mengunarvarnir Hollustuvendar ríkisins geta, að höfðu samráði við umsagnaraðila, 

lagt til við heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, að starfsleyfið verði endurskoðað, ef í 

ljós kemur hætta á skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings eða vegna röskunar 
lífríkis.
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3. Eftirlit og gjaldskrá. 
Í samræmi við reglugerð nr. 390/1985 skal stöðin árlega greiða eftirlitsgjöld eins og 
kveðið er á um í gjaldskrá hverju sinni. Gjaldið skal standa undir kostnaði við 
reglubundið eftirlit Hollustuverndar ríkisins, þar með talinni starfsleyfisvinnslu. 

Eftirlit þetta er með tvennum hætti; annars vegar eftirlit á vegum fyrirtækisins, sem 

Hollustuvernd ríkisins fær sendar niðurstöður úr og flokkar og metur og hins vegar á 

vegum mengunarvarna Hollustuverndar ríkisins í samræmi við 3. gr. gjaldskrár vegna 

starfsleyfisskyldra fyrirtækja nr. 355/1986. Sorpstöð Suðurlands flokkast í 3. flokk skv. 

þeirri reglugerð. 

4. Gildistaka. 
4.1. Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við 5. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sé mengun, sem sett er skv. 3. gr. 

laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. apríl 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 

Nr. 194 12. apríl 1989 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á aðalskipulagi Reykjaness við Ísafjarðardjúp 

1987-2007. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19. 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 12. apríl staðfest 
uppdrátt af aðalskipulagi Reykjaness við Ísafjarðardjúp 1987-2007, 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem skipulagslög mæla fyrir um. Hreppsnefnd 
Reykjarfjarðarhrepps í Norður-Ísafjarðarsýslu hefur samþykkt hann og skipulagsstjórn 

ríkisins mælt með því að hann verði staðfestur. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. apríl 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 31, nr. 183-194. Útgáfudagur 21. apríl 1989.
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19. apríl 1989 385 Nr. 195 

REGLUGERÐ 
um bann við togveiðum við Þrídranga. 

1. gr. 

Frá og með 20. apríl 1989 eru allar togveiðar bannaðar á svæði við Þrídranga sem markast 
af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta: 

63930'N, 20935'V 
63930'N, 20928'V 
63926'N, 20928'V 
63926'N, 20935'V Þ

E
 
n
—
 

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, 19. apríl 1989. 

F. h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Arndís Steinþórsdóttir. 

19. apríl 1989 Nr. 196 
REGLUGERÐ 

um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum fyrir Suðurlandi. 

1. gr. 

Frá og með 20. apríl 1989 eru allar tog- og dragnótaveiðar bannaðar fyrir Suðurlandi á 
svæðum sem markast þannig: 

I. Að vestan af 21922'V og að austan af 2034'V 
2. Að vestan af 19930'V og að austan af 18%00'V 

3. Að vestan af 16940'V og að austan af 16%00'V 

Að sunnan markast svæði skv. 1. og 3. tl. af línu, sem dregin er fjórar sjómílur frá 

viðmiðunarlínu og svæði skv. 2. tl. af línu, sem dregin er þrjár sjómílur frá viðmiðunarlínu skv. 

3. gr. 1. nr. 81, 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 820 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2. gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81, 

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

opinberra mála. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81, 31. maí 1976, um veiðar í 
fiskveiðilandhelgi Íslands, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 178 6. apríl 1989, um bann við tog- og 

dragnótaveiðum fyrir Suðurlandi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 19. apríl 1989. 

F. h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Arndís Steinþórsdóttir. 

Nr. 197 12. apríl 1989 

AUGLÝSING 

um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Reykjavíkur. 

Samkvæmt ósk borgarstjórnar Reykjavíkur hefur skipulagsstjórn hinn 22. mars 1989, 

fallist á og staðfest, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, landnotkunarbreytingu í 

aðalskipulagi Reykjavíkur 1984-2004 í Selásmiðhverfi. Breytingin er fólgin í því að verslunar- 

og þjónustusvæði austan og vestan við Selásbraut verða stofnanasvæði og íbúðasvæði 

sunnanmegin við Selásbraut breytast í verslunar- og þjónustusvæði. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. apríl 1989. 

F h. r. 

Berglind Ásgeirsdóttir.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 32, nr. 195-197. Útgáfudagur 19. apríl 1989.
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21. apríl 1989 387 Nr. 198 

REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum á Selvogsbanka. 

1. gr. 

Frá og með 22. apríl 1989 eru allar togveiðar bannaðar á svæði á Selvogsbanka sem 

markast þannig: 
I. Að sunnan af 63915'N 
2. Að norðan af 63920'N 
3. Að austan af 21%00'V 
4. Að vestan af 21910'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, 21. apríl 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Gylfi Gautur Pétursson. 

21. apríl 1989 Nr. 199 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um námsmat í grunnskóla nr. 65/1985. 

1. gr. 

Við 2. málsgr. 10. gr. bætist nýr málsliður svohljóðandi: 

Ennfremur er menntamálaráðuneytinu heimilt að veita grunnskólum undanþágu frá því 

að halda samræmd próf ef sérstakar aðstæður gera framkvæmd ómögulega. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 21. apríl 1989. 

Svavar Gestsson. 
  

Sólrún Jensdóttir. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLÝSING 
um staðfestingu á deiliskipulagi í Reykjavík. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 12. apríl 1989 
staðfest deiliskipulagsuppdrátt af staðgreinireit 1.171.2 sem markast af Bankastræti, Skóla- 
vörðustíg, Bergstaðastræti, Hallveigarstíg og Ingólfsstræti. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 og skipulagsreglugerð nr. 
318/1985 gera ráð fyrir, borgarstjórn Reykjavíkur samþykkt hann og skipulagsstjórn ríkisins 

mælt með því að hann verði staðfestur. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. apríl 1989. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 201 12. apríl 1989 

AUGLÝSING 
um breytingu á 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, breytingu á 
deiliskipulagi Hafnarfjarðar á svæði verkamannabústaða milli Kelduhvamms og Þúfubarðs. 

Breytingin er fólgin í fjölgun íbúða úr 48 í 50, breytingu staðsetningu og fækkun íbúða 
með aðkomu frá Kelduhvammi. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. apríl 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 33, nr. 198-201. Útgáfudagur 21. apríl 1989.
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10. apríl 1989 389 Nr. 202 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Mosfellsbæjar. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Hitaveita Mosfellsbæjar selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa 
verið eða verða gerð í Mosfellsbæ og til þeirra húsa, sem fá vatn frá aðfærsluæð, eftir þeim 
reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð fyrir Hitaveitu Mostellsbæjar. 

2. gr. 
Hitaveita Mosfellsbæjar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar. í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 
dómi hitaveitunnar. 

3. gr. 
Vatnsmagn það sem látið er í té samkvæmt 1. og 2. grein er afhent notanda um 

rennslismæli sem hitaveitan leggur til og annast viðhald á. Mælir þessi skal innsiglaður og er 
húseiganda/notanda með öllu óheimilt að rjúfa innsigli mælisins. 

Hitaveitan mun þó í sérstökum tilfellum afhenda vatnið um stillanlegan hemil, og þá 
einungis þar sem rennslismæli verður ekki við komið og miðast þá gjald hitaveitunnar fyrir 
selda orku við það hámark sem hemillinn er stilltur fyrir. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils. Hitaveitan breytir 
stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrstu tvo mánuði, sem hús hans er tengt við 
hitaveitukerfið, en síðar verður hemilstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni á ári, 1. 
desember ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta 
úr ári. 

Il. KAFLI 
4. gr. 

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er sem hér segir: 
1. Heitt vatn um rennslismæli: 

A. Fyrirhvern rúmmetravatns .........0. kr. 32,72 
Auk þess greiðist mælaleiga fyrir hvern mánuð sem hér segir: 
A. Mæliralltað4tommu ............ kr.  300,00 
B. Mælir1ltommatil2tommur ...........000 00. kr.  635,00 
C. Mælir3tommureðastærri ............. kr. 1 275,00 

2. Heitt vatn um hemil: 
A. Fastagjald á mánuði fyrir hvernaðalhemil .............. kr.  280,00 
B. Vatnsgjald ........... 0. kr.  710,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils, sem 
skiptist þannig: 

Flutningsgjald ..........0.. 0. kr.  240,00 
Vatnsgjald.......... 0 kr.  470,00 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast til 

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

gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 15 daga frá gjalddaga. 

III. KAFLI 
6. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Mosfellsbæjar skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð. 

Rúmmál húss. 

(utanmál m“) Heimæðargjald 

Allt að 600 m? kr. 128 700,00 
600- 2 000 m? kr. 128 700,00 fyrir — 600 m t 79,89 pr. m' þar yfir 

2 000 6 000 m' kr. 240 600,00 fyrir 2 000 m # 69,23 pr. m' þar yfir 
6 000-10 000 m* kr. 508 900,00 fyrir 6 000 m? * 60,58 pr. m' þar yfir 

Meira en 10 000 m kr. 758 100,00 fyrir 10 000 m'  52,66 pr. m þar yfir 

Heimæðargjald skal greiðast áður en heimæð tengist hitakerfi hússins, samkvæmt þágildandi 

gjaldskrá. 
Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum eða mælum frá 

hitaveitunni og skal þá greiða aukalega kr. 10 733,00 fyrir hvern mæli/hemil. 

7. gr. 

Hitaveitu Mosfellsbæjar er heimilt að hækka eða lækka gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari 

í samræmi við breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar. 

Hitaveitan skal skv. 3. gr. laga nr. 64/1943 auglýsa í Lögbirtingablaði gildandi verð skv. 

gjaldskrá þessari á hverjum tíma. 

8. gr. 

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

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

9. gr. 

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

10. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð húseiganda, sem 

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

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er kr. 930.00 í hvert 

skipti. 

ll. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Mosfellsbæjar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum 
hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum 

hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita 

vatninu. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Mosfellsbæjar staðfestist hér 

með samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 13. mars 1989, með vísan til 

auglýsingar ráðuneytisins, nr. 102, 13. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga 

að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 38, 27. janúar 1988. með síðari 

breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. apríl 1989. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson.   

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Reykhólahrepps. 

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. 

2. gr. 

Hitaveita Reykhólahrepps lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té 
vatnsmagn er ætla má að nægi til hitunar á húsinu enda séu ofnar hússins nægilega stórir og 

hitalagnir í góðu lagi. Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers 
hitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemill er 
stilltur á. 

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 

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

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
a. Fastagjald fyrir hvern hemilá mánuði ..................... kr. 281,00 
b. Vatnsgjald á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils . kr. 475,00 

5. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin þriðja hvern mánuð. Gjalddagi er við framvísun 

reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd að 
fullu innan 10 daga frá gjalddaga. 

6. gr. 

Heimæðagjöld Hitaveitu Reykhólahrepps skulu vera kr. 32 400,00 fyrir hvert einbýlis- 
hús. 

7. gr. 

Strax að lokinni tengingu heimæðar er heimæðagjaldið gjaldfallið. 

8. gr. 

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

9. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum hitakerfum sem 

tengd eru við hitaveituna. Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum um viðgerð á 
bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 
til að öðlast gildi 1. apríl 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 135, 30. mars 1989. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 167, 21. apríl 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. apríl 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Hvammstanga. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Hitaveita Hvammstanga selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa 
verið eða verða gerð á Hvammstanga og til þeirra bæja, sem fá vatn frá aðfærsluæð, eftir þeim 

reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari, sbr. og reglugerð fyrir Hitaveitu Hvammstanga 

staðfesta 27. desember 1973. 

2. gr. 

Hitaveita Hvammstanga lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, 

í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir 
að dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 

og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. Einnig selur hitaveitan 

vatn eftir magnmeæli, ef notandi þarf meira vatn í skamman tíma utan mestu álagstíma. 

Hitaveitustjóri ákveður til hvaða aðila skuli selja vatn eftir magnmæli. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 

2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er 
tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni á 

ári, og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. janúar ár hvert. 
Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

II. KAFLI 

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjöld ........00. kr.  524.00 
á mánuði fyrir hvern aðalhemilog .........2 00. kr.  792.00 

á mánuði fyrir hvern mæli. 

b. Vatnsgjald .......... 0 kr. 1 048.00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemilsog ......... 000... kr. 48.80 

fyrir hvert tonn um mæli. 

5. gr. 

Vilji notandi fá meira rennsli í kranavatnslögnina, sem er á miðstöðvarkerfi, getur hann 

fengið sérskammtara á kranavatnslögn hjá hitaveitunni. Kranavatnsskammtarar í sambandi 

við aðalhemil eru af 4 gerðum og gefa þeir eftirfarandi rennslishlutföll milli miðstöðvarkerfis 

og kranavatnslagnar: 

A 1.00/1.0 

B 0000 0.95/1.3 

Ca 0.90/1.7 

D 0... 0.85/2.8 

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



13. apríl 1989 393 Nr. 204 

6. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast til 

innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem hreppsnefnd ákveður. Gjalddagi er við 
framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru 

ekki að fullu greidd innan 7 daga frá gjalddaga. 

III. KAFLI 
7. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Hvammstanga skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð: 
A. Fyrir 300-2000 m?: 

af fyrstu 300 mað utanmáli .............00 0000 kr. 80 115,00 
af hverjum rúmmetra þar yfir .........0.... 0. kr. 62,00 

B. Fyrir hús 2000 m? og stærri: 

af fyrstu 2000 mað utanmáli ..............2. 000 kr. 207 017,00 
af hverjum rúmmetra þar yfir .........0.2 00. kr. 59,00 

C. Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn ásamainntak................ kr. 18 220,00 

8. gr. 
Hitaveita Hvammstanga 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 vanskilumer ..... kr. 1 170,00 

í hvert skipti 

9. gr. 
Gjöld skv. 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 132,5 stig. Er hitaveitunefnd 

heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða. 

10. 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. 

11. gr. 

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

12. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Hvammstanga skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum 

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

hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita 
vatninu. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 
öðlast gildi 1. maí 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr 

gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 313, 24. júní 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 13. apríl 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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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 

Ólafsfjarðar nr. 367, 5. ágúst 1975. 

2. gr. 

Hitaveita Ólafsfjarðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 

dómi hitaveitustjóra, og hitalagnir í góðu lagi. 
Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 

og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. Einnig selur hitaveitan 

vatn eftir magnmæli, ef notandi þarf meira vatn í skamman tíma utan mesta álagstíma. 

Hitaveitustjóri ákveður til hvaða aðila skuli selja vatn eftir magnhemli. 

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 starfsmenn hitaveitunnar fyrir 1. janúar 

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

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot af heita vatninu eru sem hér segir: kr. 

a. Fastagjald á mánuði fyrir hvern aðalhemil................... 292,00 

b. Vatnsgjald á mánuði .......00.00 000 475,00 

fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast til 

skrifstofu Ólafsfjarðarkaupstaðar. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um 

reikningsupphæð. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd að fullu innan 10 daga frá 

gjalddaga. 

6. gr. 

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

kr. 

Fyrir hús allt að 400 m'aðutanmáli ........00 0... 29 900,00 

OÐSÍÐAN ........0 0 58,00 

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 

byggingavísitölu. 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 gjaldkrætt. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að 1 ári á hluta gjaldsins ef um er samið á gjalddaga. Í slíkum samningi skal 
kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

9. gr. 

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

10. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð notanda sem 

vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem hitaveitugjöld 
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. 1 100,00. 
Fullt afnotagjald ber að greiða fyrir þann tíma, sem heitavatnsæðum 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 gildi 13. mars 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 

102, 13. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 

felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 393, 2. ágúst 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. apríl 1989. 

F. h. r. 

Kristmundur Halldórsson.   
Guðrún Skúladóttir. 

10. apríl 1989 Nr. 206 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Egilsstaða og Fella. 

1. gr. 

Hitaveita Egilsstaða og Fella selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum sem gerð hafa verið 
og verða gerð á veitusvæði hitaveitunnar eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari 

sbr. reglugerð um hitaveitu og hitalagnir Hitaveitu Egilsstaða og Fella. 

2. gr. 

Hitaveita Egilsstaða og Fella lætur hverju húsi sem tengt er veitukerfi hennar í té 

vatnsmagn til neysluvatnsnota og upphitunar enda séu ofnar hússins nægjanlega stórir að 

dómi hitaveitunnar. 

Einnig selur hitaveitan afnot af heitu vatni til annarra nota en hitunar og neysluvatnsnota 

eftir því sem vatnsmagn leyfir og hún telur henta.
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3. gr. 
Hitaveita Egilsstaða og Fella lætur notanda í té vatnsmagn samkvæmt 1. og 2. gr. um 

rennslismæli sem hitaveitan leggur til og annast viðhald á. Mælir þessi skal innsiglaður og er 

húseiganda/notanda með öllu óheimilt að rjúfa innsigli mælisins. 

4. gr. 

Gjald fyrir afnot af heita vatninu er sem hér segir: 

1. Heitt vatn um rennslismæli: 

Fyrir hvern rúmmetravatns ...........20 0000 kr. 51,84 

2. Auk þess greiðist mælaleiga fyrir hvern mánuð: 
Fyrir ótommumæli...........0. 0. kr. 270,00 
Fyrir %tommumæli............ 0. kr. 540,00 
Fyrir ltommumæliogstærri .............0 00. kr. 810,00 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 3. gr. verða krafin mánaðarlega. Lesið verður af mælum að jafnaði 
tvisvar á ári en notkun þess á milli áætluð. Heimilt er að fækka eða fjölga álestrum, þó skal 

alltaf lesið af mælum einu sinni á ári. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hitaveitunn- 

ar og honum gerður sérstakur reikningur skal hann greiða fyrir það gjald kr. 216,00. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu ber gjaldanda að greiða hann þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá 

gjalddaga. 

1. gr. 

Heimæðargjöld hitaveitunnar skulu miðast við brúttórúmmál húss skv. byggingarreglu- 

gerð og vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Húsalltað 400m .........0 0000 kr. 79 700,00 
Hús 400 m?-2 Q000mM........0. 00 kr. 79 700,00 
fyrir 400 m? og 61,56 kr. á m? þar yfir. 
Hús2 000 m?-6 Q00m* .......2. 000 kr. 179 300,00 
fyrir 2 000 m? og $59,92 kr. á m? þar yfir. 
Hús 6 000 m?-10 000 mm .........0.. 0 kr. 391 700,00 
fyrir 6 000 m? og 47,52 kr. á m? þar yfir. 

Hússtærra en 10 000mM? ............ 00 kr. 583 500,00 

fyrir 10 000 m? og 41,04 kr. á m? þar yfir. 

Nú eru fleiri en eitt hitakerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal þá 
greiða kr. 7 800,00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

Ef um er að ræða atvinnuhúsnæði sem hitað er upp að hluta er heimilt að fella niður 
heimæðargjald af þeim hluta hússins sem ekki er hitaður. Verði breyting á starfsemi í slíku 

húsi þannig að farið verði að hita það allt upp þá er allt heimæðargjaldið gjaldfallið skv. 
gjaldskrá þess tíma sem breytingin á sér stað á. 

8. gr. 

Þegar tengingu húss er lokið er fyrri helmingur heimæðargjalds gjaldkræfur. Síðari 

helmingur heimæðargjalds er gjaldkræfur þremur mánuðum síðar. Þó er stjórn heimilt að 

veita frekari gjaldfrest ef um það er samið skriflega fyrir gjalddaga. Í slíkum samningum skal 

kveðið á um vexti og verðbætur.
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9. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 
Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari í samræmi við 

breytingar á áðurnefndri vísitölu enda sé breytingin staðfest af iðnaðarráðuneytinu hverju 
sinni. 

10. gr. 

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

11. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka fyrir aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

viðskiptamanns sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Séu fleiri en einn notandi í húsi með 

sameiginlega heimtaug og hitakerfi skerðir það ekki rétt hitaveitunnar til að loka fyrir 
aðrennsli heita vatnsins ef einn þessara aðila vanrækir greiðslur þó reikningum sé skipt á 
notendur. 

Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3ja daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 

opnun á ný greiðir sá sem vanskilum veldur kr. 1 100,00 í hvert sinn. 

12. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er heimill aðgangur að öllum mælum, 
hitagjöfum og vatnsæðum sem eru í sambandi við hitaveituna. 

Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og 
sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Egilsstaða og Fella og sett 

er samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að taka gildi 1. apríl 

1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 135, 30. mars 1989 og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 311, 21. 
júní 1989. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. apríl 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

10. apríl 1989 Nr. 207 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Seyðisfjarðar. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa 

verið og verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar þess, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að 

dómi hitaveitunnar. Einnig lætur hitaveitan í té heitt vatn til hitunar neysluvatns.
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Il. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli kr. 2,20 fyrir hverja kílówatt- 
stund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 18,58 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. 
Hitaveitu Seyðisfjarðar er heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. 
Gjald fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 125,30. 
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 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá 
gjalddaga. 

5. gr. 

Heimæðagjöld fyrir Hitaveitu Seyðisfjarðar skulu vera sem hér segir: 

Lágmarksgjald fyrir mælagrind og fyrstu 300 rúmmetra húsnæðis kr. 68 000,00. 

Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 m? kr. 92,80. 

Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miðað við Fasteignamatsskrá og fyrir hús, sem 

ekki eru skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. 

Ekki skal greiða rúmmálsgjald af óupphituðu húsnæði í hluta af húsi, svo sem 

vöruskemmum og öðru óupphituðu rými fram yfir stærð, sem nemur 300 m*. 

6. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest á hluta heimæðargjalds ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal 

kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

7. gr. 

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 hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

8. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 5. og 7. gr. í gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Allar taxta- og gjaldskrárbreytingar skulu hljóta staðfestingu iðnaðarráðuneytisins 

hverju sinni. 

HI. KAFLI 
. 9. gr. 

Oll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseiganda. 

10. gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

viðskiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að 

húsi, sem hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara.
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Eftirlitsmanni Hitaveitu Seyðisfjarðar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum 

hemlum, mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við veitukerfi Hitaveitu 
Seyðisfjarðar. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum 

og sérhverjum ráðstöfunum til að koma í veg fyrir misnotkun á heita vatninu. 

IV. KAFLI 
11. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af Hitaveitu Seyðisfjarðar og sett er 

samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi 

með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 92, 6. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum, 

sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 536, 4. desember 
1987, með síðari breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. apríl 1989. 

Arni Þ. Arnason.   
Guðrún Skúladóttir. 

10. apríl 1989 Nr. 208 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Hafnar. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Hitaveita Hafnar selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið og 
verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveita Hafnar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að 
dómi hitaveitunnar. Einnig lætur hitaveitan í té heitt vatn til hitunar neysluvatns. 

II. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmtorkumæli............. kr. 1,84 

fyrir hverja kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli .............. kr. 24,15 

fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Framantaldir taxtar eru án niðurgreiðslu. Af íbúðarhúsnæði er niðurgreiðsla úr ríkissjóði 
kr. 0,56 fyrir hverja kWst, sem kemur fram sem frádráttartala á viðkomandi reikningi. 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 

orkunotkun og vatnsnotkun með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla, ef þess er óskað. 

4. gr. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli skal greidd 

jafnhliða gjaldi fyrir afnot af heita vatninu og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 

a) fyrirmælatilogmeðð““ ........... 00 kr.  720,00 
b) fyrirmælal“>2S .......... 0. kr. 1 440,00 
c) fyrirmælastærrien2“ .............. 0. kr. 2 880,00



Nr. 208 400 10. apríl 1989 

5. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælisálest- 

ur. 
Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka pjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrar- 

tíma hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það 

gjald ........0. 0020 kr.  432,00 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningurinn ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann, þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá 

gjalddaga. 

7. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
Rúmmál húss 
(utanmál) Heimæðargjald 

Allt að 300 m? 76 600,00 kr 
300-2 000 m? 76 600,00 kr t 82,00 kr/m? 

2 000-6 000 m? 219 900,00 kr t 70,00 kr/m? 
6 000-10 000 m? 495 400,00 kr t 62,00 kr/m? 

Yfir 10 000 m? 627 500,00 kr t 53,00 kr/m? 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 
þágreiða...........20 020 kr. 8 410,00 
í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miða við fasteignaskrá og fyrir hús sem ekki eru 
skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. 

8. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að tveim árum ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal 
kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

9. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila skal gjald 

fyrir aðopna áný vera .......... 0 kr. 1 328,00 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

10. gr. 

Heimæðargjöld samkvæmt 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Orkugjöld 

og mælaleiga samkvæmt 3. og 4. gr. eru miðuð við húshitunartaxta Rafmagnsveitna ríkisins 

C.1. eða samsvarandi taxta, en hann er nú óniðurgreiddur ............... kr.  2,60 

auk fastagjalds. 

Heimilt er að breyta ofangreindum gjöldum í samræmi við þær breytingar sem verða á 

vísitölu byggingarkostnaðar eða á húshitunartaxta Rafmagnsveitna ríkisins, enda séu breyt- 

ingar staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 
Miða skal við að kostnaður við hitun húsa með hitaveitu fari ekki fram úr kostnaði við 

hitun með rafmagni samkvæmt gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins hverju sinni.
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III. KAFLI 
11. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseiganda. Hitaveitan 

hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, sem vanrækir 
að greiða hitaveitugjöld. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 
Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hemlum, 

mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við veitukerfi hitaveitunnar. Er 

húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum 

ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Hafnar og sett samkvæmt 

orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að taka þegar gildi, með vísan til 

auglýsingar ráðuneytisins, nr. 92, 6. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að 

máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 340, S. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. apríl 1989. 

F. h. r. 

Arni Þ. Arnason.   
Guðrún Skúladóttir. 

10. apríl 1989 Nr. 209 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Eyra. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 

gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, er 

ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi 

hitaveitunnar. 

Vatnsrennsli að húsinu verður takmarkað um hemla eftir því sem þörf krefur og er 

starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu þeirra. 

II. KAFLI 

3. gr. 

Fyrir afnot vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli, fyrir hvern rúmmetra 

VÆMS 2... kr. 63,56 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 
vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. Hitaveitan lætur húseigendum í té auka- 

mæla, ef þess er óskað. 

B30
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4. gr. 
Jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkunina innheimtist fyrir hvern mæli á mánuði eftirfarandi 

fastagjald. 
a) fyrirmælatilogmeððMb“=1“ .......0 00 kr. 655,00 
b) fyrirmælalf(“2“ 22.20.2020 kr. 1 310,00 

5. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælisálest- 

ur. 
Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og/eða fækka 

gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hitaveitunn- 
ar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það kr. 400,00. 

6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann, þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 21 dags frá 

gjalddaga. 

7. gr. 

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

byggingar aðrar en bifreiðageymslur. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir hverja heimæð: 

Rúmmál húsa Heimæðargjald 
(utanmál) 
Allt að 500 m? kr. 51 020,00 * 102,03 kr/m? 
5002 000 m? kr. 101 220,00 fyrir  S00m?t 68,13 kr/m? þar yfir 

2 000-6 000 m? kr. 204 080,00 fyrir 2 000m't  $1,00 kr/m' þar yfir 
Meira en 6 000 m' kr. 408 165,00 fyrir 6 000m? 39,36 kr/m? þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 

þágreiða .........0...22 00 kr.8 083,00 
í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

8. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira en 

nemur breytingum, sem á nefndri vísitölu verða, enda séu breytingar staðfestar af iðnaðar- 

ráðuneytinu hverju sinni. 

9. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að 2 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á 

um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

III. KAFLI 
10. gr. 

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



10. apríl 1989 403 Nr. 209 

11. gr. 
Hitaveitan 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. Allan kostnað af lokun og 

opnun á ný, greiðir sá sem vanskilumveldur ..................... kr. 729,00 

hverju sinni. 

12. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum mælum, 

hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. 

Er húseiganda skylt að hlíta fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum 

ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Eyra er hér með staðfest samkvæmt 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. apríl 1989, með vísan til auglýsingar 

ráðuneytisins, nr. 135, 30. mars 1989. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 

285, 3. júní 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. apríl 1989. 

  

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladótir. 

17. apríl 1989 Nr. 210 

GJALDSKRA 

Hitaveitu Laugaráss, Laugarási, Biskupstungum. 

1. gr. 

Hitaveitan sér um dreifingu á heitu vatni á orkuveitusvæði sínu og innheimtir gjald fyrir 
eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur notendum sínum í té það vatnsmagn, sem samið hefur verið um við 
Laugaráslæknishérað eða Biskupstungnahrepp og hitaveituna. 

3. gr. 

Hitaveitan stillir hámarksrennsli til hvers notanda. Miðast gjald hitaveitunnar fyrir 

dreifingu heita vatnsins við hámarksstillingu. Gefa má hlutfallslegan afslátt af hitaveitugjöld- 

um, ef notandi vill láta loka fyrir vatnið að vetri til, þó ekki skemmri tíma en 2 mánuði samfellt 

og ekki lengri tíma en 6 mánuði. 

4. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta inntaksstillingu þeirri, sem um getur í 
3. gr. Hitaveitan breytir inntaksstillingu eftir óskum notenda fyrsta árið, sem hús hans er tengt 

við hitaveitukerfið en síðan að jafnaði einungis einu sinni á ári. Skal beiðni um breytingu 
komið á framfæri við hitaveitustjóra fyrir 1. janúar ár hvert. Skylt er notanda að tilkynna 

hitaveitustjóra breytingar á hitakerfum, sem raskað geta mælingu.
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5. gr. 
Gjöld fyrir dreifingu heita vatnsins eru sem hér segir: 

Garðyrkjustöðvar............. kr. 106,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

Íbúðarhús og önnur hús, sem ekki eru tilgreind annarsstaðar ......... kr. 604,00 
fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

Iðnaðarhús .............0.. 0. kr. 273,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 
Hjá þeim notendum, sem greitt hafa rúmmetragjald af íbúðar- og iðnaðarhúsum sínum, 

skal reikna minnst 1 mínútulítra fyrir hverja 100 rúmmetra og byrjaða 100 rúmmetra. Ekki má 

tvíreikna gjald á sama vatnið. 

Gjöld fyrir heitt vatn til annarra nota en að framan greinir, ákveður stjórn hitaveitunnar 
hverju sinni með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

6. gr. 

Gjalddagar hitaveitugjalda samkvæmt 5. gr. eru sem hér segir: 
Fyrirjanúar-febrúar............ 25. febrúar, eindagi 5. mars. 

Fyrir mars-apríl............... 25. apríl, eindagi 5. maí. 

Fyrir maí-júní ................ 25. júní, eindagi S. júlí. 
Fyrir júlí-ágúst ............... 25. ágúst, eindagi 5. september. 
Fyrir september-október ......... 25. október, eindagi 5. nóvember. 
Fyrir nóvember-desember ........ 25. desember, eindagi 5. janúar. 

Gjöld skal greiða til innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem hann vísar til. Það 
eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd að fullu fyrir eindaga. 

Heimilt er að taka hæstu leyfilega dráttarvexti af gjöldum, sem eru í vanskilum. 

7. gr. 

Tengigjöld hitaveitunnar skal miða við heildarrúmmál húsa, annarra en gróðurhúsa, og 

vera sem hér segir: 

Kr. 

Íbúðarhús og önnur hús, sem ekki eru tilgreind annars staðar, allt að 400 

rúmmetrum .......... 87 000,00 

og af hverjum rúmmetra þar framyfir ...........00 0. 64,00 

Iðnaðarhús allt að 400 rúmmetrum........0. 00. 0 87 000,00 

og af hverjum rúmmetra þar framyfir ............. 00. 18,00 

allt að 2000 rúmmetrum. Sé um stærri hús að ræða koma til sérsamningar við 

stjórn hitaveitunnar, enda sé þá tekið tillit til vatnsnotkunar. 

Stofngjöld til garðyrkju skal miða við vatnsmagn og vera sem hér segir: 

Fyrir hvern mínútulítra ................. 2 050,00 

8. gr. 

Hitaveitan leggur dreifikerfi að lóðarmörkum og setur þar stillingu fyrir hámarksrennsli, 

samkvæmt 3. gr. Hitaveitunni er heimilt að setja hemla á inntök íbúðarhúsa. Allar heimæðar 

skulu lagðar á kostnað notenda. Í skipulögðum íbúðarhúsahverfum leggur hitaveitan 
heimæðar inn fyrir vegg íbúðarhúsa og greiðir notandi fyrir samkvæmt reikningi, en aðrar 

heimæðar er notanda heimilt að leggja, en undir eftirliti hitaveitustjóra. Telji hitaveitustjóri 

frágang eða efni heimæðar ófullnægjandi getur hitaveitan neitað viðkomandi um vatn þar til 
úr hefur verið bætt.
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9. gr. 
Stjórn hitaveitunnar er heimilt að breyta hitaveitugjöldum, enda sé breytingin staðfest af 

iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

10. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka fyrir rennsli heita vatnssins að býli eða íbúð notanda, sem van- 
rækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun skal tilkynna á sannanlegan hátt með 7 daga 
fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 1 880,00 
í hvert sinn. 

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

11. gr. 

Hitaveitustjóra eða starfsmönnum hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að 
öllum lokum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. Er notendum 

hitaveitunnar skylt að hlýta tafarlaust fyrirmælum hitaveitustjóra um viðgerðir á bilunum og 

sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

12. gr. 

Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 
öðlast gildi 1. maí 1989 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur 

úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis nr. 309, 16. júní 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 17. apríl 1989. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

10. apríl 1989 Nr. 211 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Selfoss. 

I. Heitt vatn. 

Hitaveita Selfoss selur afnot af heitu vatni úr veitukerfi sínu á þann hátt og við því verði, 
sem hér segir: 

1. Um vatnsmali fyrir hvern rúmmetra vatns ..........0. 0... kr. 30,76 
2. Um hemil fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillinguhemils .................. kr./ári 8 468,00 

Minnsta magn vatns sé fyrir íbúðar-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði 0,8 1/mín. fyrir 
hverja 100 m', en fyrir iðnaðarhúsnæði 0,5 l/mín. fyrir hverja 100 m?. 

Ef vatnsmælir bilar er hitaveitunni heimilt að áætla vatnsnotkun með hliðsjón af fyrri 
notkun og/eða hitaþörf húsnæðis.



Nr. 211 406 10. apríl 1989 

II. Mælaleiga. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og skal leiga fyrir þá innheimt jafnhliða gjaldi fyrir 

vatnsnotkun. Hitaveitan ákveður stærð mæla og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notand- 
ann; sem skal greiða ársleigu af mælum sem hér segir: 

1. Fyrir mæla eða hemlaalltað“ ...........0 000 kr. 4 056,00 

2. Fyrirmælaeðahemlal"2" ............0 00. kr. $ 701,00 

III. Heimæðargjald. 

Heimæðargjald, miðað við heildarrúmmál húsa, er sem hér segir: 
Alltað400mM? ........0 0 kr. 48 714,00 

hver m? yfir 400 að2000mm* ........0. kr./m? 41,68 
Fyrir 2000. .......2. 000 kr 114 492,00 

hvern m? þar yfir .........0. 00. kr./m? 34,50 

Séu fleiri en eitt hitunarkerfi tengd við heimæðina með mælum frá hitaveitunni, skal 

greiða kr. 9 460,00 aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta. 

IV. Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt þessari gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir 
veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 300,00. 

V. Ýmis ákvæði. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða, skal 

greiða heimæðargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimæðargjald skal greitt við umsókn um heimæð. 

Þó er heimilt að veita gjaldfrest allt að 2 árum. Í slíkum samningi skal kveðið á um vexti af 

eftirstöðvum gjaldsins. 
Hitaveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna hitaveitureikninga eins og 

dráttarvextir eru ákveðnir á hverjum tíma, enda hafi tilkynning um beitingu dráttarvaxta 

verið send notanda með reikningi eða á annan hátt. 

Óski notandi sem hefur hemil/mæli að breyta og fá í staðinn mæli/hemil skal greiða kr. 

1 550,00 fyrir breytinguna. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hitaveitunn- 

ar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 626,00. 

Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, til að 
öðlast gildi 1. apríl 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 135, 30. mars 1989 og 

birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 

sama efnis nr. 312, 21. júní 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. apríl 1989. 

F. h. r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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Al. 

A2. 

B1. 

Cl. 

C2. 

C3. 

DI1. 

D3. 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Hafnarfjarðar. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði er hér segir: 

A. Lýsing. 

Götu- og útilýsing. Af uppsettu afli. 
Aflgjald . 0... 13 510,00 kr/kWa 
Viðhaldsgjald ............ 00. 15 580,00 kr/kWa 
Gjaldsamtals ...........0.0 0 29 090,00 kr/kWa 

Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiði notandi stofnkostnað að fullu. 
Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði að fenginni tillögu rafveitu- 
nefndar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins. 

Lýsing þessi stýrist að jafnaði af stjórnbúnaði rafveitunnar. 

BARA 5,82 kr/kWh 
Fastgjald ............ 00 2 253,00 kr/a 
Séu lampar ófasviksjafnaðir, sjá lið 2.4 og 3.5. 

Heimilt er að sammæla notkun eftir taxta A2 og Cl. 

B. Heimilisnotkun. 

Til heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila, elliheimila 

oghliðstæðrastofnana .............0 000. 5,82 kr/kWh 
Fastgjald ............ 000 2 253,00 kr/a 

C. Vélar. 

Tilvéla ........... 0. 5,82 kr/kWh 
ogfastgjald ............ 0. 2 253,00 kr/a, 
RN 1,66 kr/kWh 

fastgjald ............ 0. 37 890,00 kr/a, 
OB 00 7 171,00 kr/kWa 
til véla og fyrir iðnaðarhita. Aflgjald greiðist eftir mælingu miðað við 15 mínútna 

meðalgildi afls, enda sé lágmarksaflnotkun 30 kW. 

Einnig er notendum, sem greiða fyrir 100 kW afl eða meira, heimilt að kaupa alla raforku 
sína eftir þessum taxta. 

SNAR 7,39 kr/kWh 
Fastgjald ............ 0. 4 504,00 kr/a 

til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð og breytingar á eldri 
mannvirkjum. 

D. Hitun 

Órofin hitun: Orkugjald ............... 4,23 kr/kWh 

Fastgjald............... 71 719,00 kr/a 
Hitun m/rofi: Orkugjald ................ 1,85 kr/kWh 

Fastgjald.............. 5 138,00 kr/a



DS. 

D7. 

D9. 
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Rjúfa má straum í allt að 3 klst. á dag við hitun íveruhúsnæðis og allt að 5 klst. við 

hitun á öðru en íveruhúsnæði. 

Næturhiti m/rofi: Orkugjald ............ 1,07 kr/kWh 

Fastgjald......... 5 138,00 kr/a 

Rjúfa má straum í allt að 12 klst. á sólarhring við hitun á íveruhúsnæði og frá kl. 
08:00-—24:00 við hitun á öðru en íveruhúsnæði. 

Hitun með rofi í 4 mánuði, mánuðina nóvember til og með febrúar, sama og á taxta D3. 

Orkugjald .............. 2,02 kr/kWh 

Fastgjald. 00... 5 138,00 kr/a 

Hitun með rofi í 2 mánuði, mánuðina desember til og með janúar, sama og á taxta D3. 
Orkugjald .......... 3,27 kr/kWh 

Fastgjald......... 5 138,00 kr/a 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: 

a) Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

b) Að hiti með rofi valdi ekki auknum aflkaupum hjá rafveitunni utan roftíma. 
c) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 

d) Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hitatæki fasttengd. 

e) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að setja. 

f) Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, eftir 

reglum, er rafveitan hefur sett. 

g) Að raforka sé notuð til hitunar með þar til gerðum tækjum sem breytir henni í hitaorku. 

h) Akvæði liðanna a til og með g, eiga ekki við varðandi tengingu við skip. Það skoðast sem 

El. 

FI. 

F2. 

sérstök veita. Raforkuvirki í skipum eru undanþegin ákvæðum reglugerðar Rafmagnseft- 

irlits ríkisins um raforkuvirki sbr. gr. nr. 1.1.1. 

Hjálpartæki, sem sambyggð eru við rafhitatæki og nota verður af öryggisástæðum og 
eðli tækjanna, svo sem rafliðar, rafeindastýringar, vísiljós eða smáhreyflar, sem varna 

yfirhitun á hitaldi tækisins mega vera tengd og sammæld með hitatækinu enda sé 
raforkunotkun þeirra óveruleg. Undir lið D í gjaldskránni falla ekki olíukynditæki, 

miðstöðvardælur, varmadælur eða tæki til varmaflutnings í loftræstikerfum eða loft- 

hitunarkerfum. Þau falla undir gjaldskrárlið B,C eða E, eftir því sem við á. 

E. Stórnotkun. 

Öll raforkunotkun, enda sé lágmarksaflsnotkun minnst 200 kW 1.66 kr/kWh og 

7 171,00 kr/kWa og fast gjald 37 890,00 kr/a eftir mælingu miðað við 15 mínútna 

meðalgildi afls. Sala eftir þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar. 

F. Önnur notkun. 

Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á 

liðum A til D á orku, sem notuð er á sumrin ef um töluverða aukningu frá vetrarnotkun 

er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 

Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi. þó 

eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefndar komi til.
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Gl. 
G2. 
G2. 
G4. 
Gs. 
Gó. 

Hl. 

2.1 

2.2 

G. Mælaleiga. 
kr/mánuði 

Afeinfasamælum........... 0... 52,80 

Af þrífasa mælum tilogmeð80A ........00 148,70 
Af þrífasa mælum yfir80A .......%.2.0 0 218,70 

Afmestumælum ........... 00. 546,60 

Móttökuliði ........... 0. 118,40 

Ársleiga fyrir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi 

tækis. 

Tækjaleiga greiðist ekki við rafmagnssölu eftir hðum A, B, C, D og E. 

H. Fast gjald. 

Fast gjald greiðist af hverri sérmældri raforkusölu. 

II. HEIMTAUGAGJÖLD. 
Heimtaugargjald skal greiða fyrir hverja heimtaug, sem tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

2.3 Aðalheimtaug. 

Gjald fyrir aðalheimtaug og breytingu á heimtaug skal greitt samkv. eftirfarandi töflu: 

Lottlínuheimtaug Einfasaheim- 

Málstraumur Jarðstrengur breytt í jarð- taug 63 A 

stofnvara Heimtaugargj. str. heimtaug aukin í 3X63A 

220 V kerfi: kr. kr. kr. 

63 A 1-fasa 36 180,00 10 910,00 

63 A 3-fasa 38 880,00 13 600,00 7 110,00 

100 A 3-fasa 53 240,00 17 070,00 

200 A3-fasa .......... 92 450,00 

300 A3-fasa .......... 131 700,00 

380 V kerfi: 

Ó3Alfasa .......... 36 180,00 10 910,00 

63A3-fasa .......... 39 200,00 13 600,00 13 760,00 

00 A3-fasa 20... 61 130,00 29 820,00 

200 A3-fasa .......... 123 900,00 

300 A3-fasa .......... 186 600,00 

400. A3-fasa .......... 247 200,00 

600 A3-fasa .......... 371 400,00 

900 A3-fasa .......... 558 000,00 

1200 A3-fasa .......... 744 300,00 

2.4 Gjald fyrir heimtaug með meiri flutningsgetu en taflan tilgreinir, reiknast í réttu hlutfalli 

við 300 A heimtaug í 220 V kerfi og 1200 ÁA heimtaug í 380 V kerfi. 
2.5 Sénauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að mestu notuð 

í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir stöðina 

rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð 

lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

2.6 Oski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin skal húseigandi greiða 

fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri 

heimtaugar hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. Ef 

einfasa 63 A heimtaug er aukin í þrífasa skal greitt skv. töflu.
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2.7 Efbreyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda eða vegna 

breytingar á stofnlínu í götu skal húseigandi greiða heimtaugargjald skv. töflu. 
Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera 

samfara og taka á sig annan kostnað, er af þessu kann að stafa. 
Ef 3x220 V notendakerfi er breytt í 3x380/220 V kerfi, kostar rafveitan breytingu á 

heimtaug, en þó ekki breytingu á loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug. 

Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara 

og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa. 

2.10 Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði skulu greidd sam- 

kvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

stofnvara Kr. Kr/m Kr/stólpa 

Ó3Alfasa ........... 7 700,00 1 120,00 14 330,00 
Ó3A3-fasa ........... 10 480,00 1 120,00 16 680,00 

100 A3-fasa ........... 11 240,00 1 490,00 18 980,00 

2.11 Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram $ metra í jarðstrengsheimtaug frá 
tengistað við húsveitu að útitengiskáp eða rofa í dreifistöð og fyrir hvern stólpa í 
loftlínuheimtaug. 

2.12 Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 

bráðabirgðaheimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal 

greiða þann kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

2.13 Ef hluti af bráðabirgðaheimtaug nýtist með óbreyttri legu sem aðalheimtaug, reiknast 

ekki lengdargjald af þeim hluta. 

2.20 Varðandi aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

2.21 Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar að því er varðar fjarlægð 

húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugar- 

gjald ákveðast samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 

2.22 Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörð, skal hann greiða 
aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

2.23 Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingar skipa eða tengikassa, 
skal greiða gjald kr. 1 361,00. Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greiða 
gjald kr. 2 970,00. 

III. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

3.0  Gjalddagi reiknings er útgáfudagur. Eindagi er 10 dögum síðar og skal hann tilgreindur á 
reikningi. Verði greiðslufall á reikningi, hvort sem um er að ræða áætlunarreikning eða 

álestrarreikning, getur rafveitan áskilið sér vanskilavexti af því sem gjaldfallið er, talið 

frá og með gjalddaga. Vanskilavextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. 

gr. 1. nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 
3.1 Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt, svo að til lokunar hafi komið skal taka gjald 

fyrir enduropnun veitunnar kr. 1 145,00. Ennfremur skal sama gjald tekið, ef farið er á 

stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd. 

3.2 Effundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór skal veitunni lokað tafarlaust og verður 
hún ekki opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt gjald til rafveitunnar kr. 1 145,00 og 
sett viðeigandi vör.
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 
2 030,00. 
Ef launafl nemur 48% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna 

meðalgildi afls (raunstuðull 0,9) er heimilt að hækka afl- og orkugjald um 15%. 
Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliða tengingu með 

sperru fyrir 1050 Hz. 
Breytist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum 

gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 60% af þeirri breytingu. Breytist kaupgjald 
hjá Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1. janúar 1987, hvort heldur er vegna breytinga á 

grunnkaupi, kaupgjaldsvísitölu eða vegna samninga, er rafveitunefnd heimilt að breyta 

gjaldskrárliðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 4/S af þeirri breytingu. 
Breyting skv. þessum lið er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Sölugjald 25% er innifalið í rafmagnsgjöldum, sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár 

þessarar nema á húshitunartöxtum og viðhaldsgjaldi á taxta Al. Sölugjald og verðjöfn- 
unargjald innheimtist ekki af sölu á rafmagni til varmadælna, enda verði notkunin 

sérmæld. 
Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 
orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 10. mars 1989, með vísan til auglýsingar 
ráðuneytisins, nr. 94, 6. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að 
máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 326, 29. júní 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. apríl 1989. 

F.h.r. 

Arni Þ. Arnason.   
Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Akraness. 

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

Númer Orku- 

gjald- verð Árs- 

skrárl. Heiti gjaldskrárliða kr./kWh. greiðslur kr. 

A — Almenn notkun. 

A Með fastagjaldi ......... 0 7,12 2 052.00 

B — Heimilisnotkun o. fl. 

B1. Heimilisnotkun ......... 0 5,27 2 160.00 

B2. Mannvirkjagerð og Akraneshöfn.............. 9.12 3 218,00 

C - Vélanotkun. 

Cl. Með fastagjaldi ........ 0 7,12 2 052.00 

C3. Stórnotkun (Afltaxti) ......... 1.83 6 283.00 — kr/kW 

Fastagjald .......0. 21 935,00
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B2. 

C3. 

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

Númer Orku- 
gjald- verð Árs- 
skrárl. Heiti gjaldskrárliða kr./kWh. greiðslur kr. 

D - Húshitun. 

DI1. ÁNFOfS 00 3,90 2 722.00 
D2. Rofl,Sklst.ádag ........00. 00 2,10 2 722,00 
D3. Rof2,Sklst.ádag ........00. 000 1,91 2 722,00 
DS. Rof14,Sklst.ádag........02. 0 1,10 2 722,00 
Dó6. Sumarhitun rof3klst.ádag ................. 1,42 2 722,00 

D7. Rofbreytilegt ........... 0 1,74 2 722,00 

E - Annað. 

El. Sérsamningar 
E2. Gatna-oghafnarlýsing ...........0.. 22 680,00 kVa/ár. 

E3. Lokun og enduropnun veitu ........... 0... 1 158,00 

Mæla- og rofaleiga. 

10 Einfasa .........0 0 366,00 

11 Einfasa meðliða ..........00 0. 1 887,00 

20 Þrífasa .........0 0 1 385,00 

21 Þrífasa meðliða.........00. 00 2 797,00 

24 Þrífasa meðstraumspenni .............. 3 567,00 

30 Þrífasa meðaflmæli ............ 0. 2 239,00 
31 Þrífasa með aflmæli ogstraumspenni ........... 4 342,00 

32 Ársleiga fyrir önnur tæki og rofa skal vera sem næst 
15% af verði viðkomandi búnaðar. 

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% ástimplaða flutningsgetu tengla 

er verða 3Xx32 A og 3x<50 A 220 V. 

Til atvinnu með meira en 40W 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 fasta- 

gjald. 

Hitanotkun. 

Öll sala raforku til hitunar er háð ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar m. a. með 

tilliti til: 
að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsorka). 
að vélaafl, spennar og rafstrengir þoli álagið. 

verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu. 

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

tengingu slíks búnaðar og greiði leigu af honum. 

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 liður D1. 

Ef notkun er minni er rafveitunni heimilt að krefjast gjalds fyrir 6 000 kWst. á ári, eða 

færa notkunina yfir á D1. 

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. 

o
g
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D3. 

D6. 

El. 

E2. 

E3. 

E4. 

Eð. 

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

rofin í 14,5 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. Rafveitu- 

stjóra 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 ljósnemabún- 

aði rafveitunnar. Auk rafmagnskostnaðar er allur eðlilegur viðhaldskostnaður lýsingar- 

kerfisins 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. 

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. 

Tafla 2. Tenging við veitukerfið (heimtaugar). 

  

Flutnings- Tengigjald 
Gjald- Mál- Aðalvari geta miðað Jarðstrengs- 
skrár- straumur 380 V við stærð heimtaugar 

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

2,01 2x35 1xX35S 7 18 500,00 

2,02 2x 60 1x60 13 22 100,00 
2,03 3x 60 22 26 700,00 
2,04 3 x< 100 3x<60 38 37 600,00 

2,05 3 < 100 66 54 400,00 
2,06 2 x 200 76 60 400,00 
2.07 3 x 350 3 x 200 132 95 400,00 
2,08 3 x 350 231 156 000,00 
2,09 Bráðabirgðaheimtaug 1 x 35 Amp. 6 850,00 

2,10 Bráðabirgðaheimtaug 3x 35 Amp. 13 660,00 
2,11 Bráðabirgðaheimtaug 3 x 60 Amp. 23 300,00 
2,12 Tenging v/Akraneshöfn 870,00 

2,13 Yfirlengd heimtaugar (842,008,42<k Va) kr./m
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Tafla 3. Tenging við veitukerfið (spennistöð). 

  

Gjaldskrárliður Stærð spennis 
nr. kVa kr. 

3,01 150 120 000.00 
3,02 300 182 000,00 
3,03 500 367 000,00 

3,04 600 421 000,00 
3,05 800 564 000,00 

Ákvæði og skýringar með töflu 2 og 3. 

a. Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. 
b. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við stíg eða götu stystu greiðfæra leið að 

varkassa eða töflu. 
c. Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin skal greiða fullt gjald fyrir 

hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri, hvort tveggja miðað við 
gildandi gjaldskrá, þegar breytingin er gerð. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug 

innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu leiðir. 

d. Tengigjald samkvæmt töflu 3 skal reikna þegar spennistöð er byggð að mestu eða öllu leiti 
í þágu eins notanda. Skal notandi leggja til lóð eða húsnæði fyrir stöðina, eftir því sem 

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

gerð spennistöðvarhúsa. Kostnaður notenda við gerð húsnæðis kemur til frádráttar 
tengigjaldi, þó aldrei meira en tengigjaldi nemur. 

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

óskipulögðum hverfum greiðist tengigjald samkv. kostnaði. Tengigjald fellur í gjalddaga 

þegar uppsetningu 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 verðhækkana 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 |. 
september 1983. Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu, er því aðeins gild að til 

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

magnsgjöldum samkvæmt töflu 1 í gjaldskrá þessari, nema á liðum D (húshitun), sem eru 

undanþegnir 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 15. mars 1989, með vísan til auglýsingar 

ráðuneytisins, nr. 94, 6. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 354, 11. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. apríl 1989. 

. F.h.r. 

Arni Þ. Arnason. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir raforku. 

I. RAFORKA. 
Bæjarveitur Vestmannaeyja selja rafmagn á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Almenn notkun. 

A1 Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun 
ótalin annars staðar. 

Orkugjald ..........2200.0 00 kr. 5,90 kWh 
Fastagjald ..........0..0 000 kr. 2112,00 a 

C. Afl- og orkumæling. 

C2 Um kW/kWh-mæli, enda sé málraun tækja yfir 40 kW. 
Aflgjald........ 0. 9 226,00 kr/kWa 
Orkugjald: 

0-2500kWh/KW ........200 2,93 kr/kWh 
2500-4000 KWh/KW ......0000 0 1,85 kr/kWh 
Yfir 4000 KWh/KW .......000 0 0,94 kr/kWh 
Mælaleiga samkvæmt gjaldskrá. 

Aflgjaldið miðast við mesta 15 mínútna meðalálag ársins. 
Á tímabilinu 16. maí-15. september er heimilt að leyfa kaupendum að auka aflúttekt sína 

um allt að 20% án þess að aflgjald hækki. 

Sé húshitun innan þessa liðar, sérmæld, þá greiðist ekki sölugjald af þeirri orku. 
Ofangreindur taxti fylgi kaupverði Rafveitu Vestmannaeyja á rafmagni, þannig að 

álagning rafveitunnar sé samkvæmt ákvörðun hverju sinni. 
Orkugjald miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá kaupanda sé eigi lægri 

en 0,85. Falli meðalfasviksstuðull niður fyrir þetta gildi skal orkugjald umrædds mánaðar 
hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meirihluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull 
mánaðarins er lægri en 0,85. 

D. Hitun. 

DI1 Til hitunar á íbúðarhúsnæði (án sölugjalds). 
Orkugjald ........0. 00 2,18 kr/kWh 
Fastagjald ............00 000 2 112,00 kr/a 

Ríkissjóður Íslands greiðir 0,36 kr/kWh og Landsvirkjun 0,31 kr/kWh af orkuverðinu, alls 
0,67 kr/kWh, fyrir allt að 40 000 kWh ársnotkun á hverja íbúð og kemur sú greiðsla fram á 
reikningi. 

D4 Til hitunar (án sölugjalds). 

Orkugjald 20.00.0000. 2,18 kr/kWh 
Fastagjald ..........00. 2 112,00 kr/a 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: Að vélaafl, spennar og götulínur þoli álagið, að 
dómi rafveitustjóra. Búnaði öllum sé hagað skv. fyrirmælum rafveitustjóra, en kostnaður 
greiddur af notanda. 

Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga um mesta samtímaafl og ársorkuþörf þess 
húsrýmis sem hita skal.
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F. Önnur raforkunotkun. 

F2 Orkugjald.........00.0 0 8,55 kr/kWh 
Fastagjald. ......... 00 2 112,00 kr/a 

til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mannvirkjagerð, svo og breytingar á 

eldri mannvirkjum. 

FS Aflgjald ........0. 00 18 500,00 kr/kWa 
af uppsettu afli til götu- og hafnarlýsingar. Gjald þetta miðast við taxta C2 og 3600 klst. 

nýtingartíma á ári. Leggi rafveita til búnað til lýsingarinnar og sjái um viðhald hans, 

greiðir notandi aðrar 18 500,00 kr/kWa fyrir þá þjónustu. 

II. MÆLALEIGA. 

Rafveitan leigir mælitæki við því verði sem hér segir: 

1. EinfasakWh-mælir.............. 0... 417,00 kr/a 

2. ÞrífasakWh-mælir ............. 00. 1581,00 kr/a 

3. Þrífasa kWh-mælir meðstraumspennumæli ................. 2 671,00 kr/a 

4. ÞrífasakW-kWh-mælir ............ 00 2 671,00 kr/a 

5. Þrífasa kW-kWh-mælir með straumspennumæli................ 4 251,00 kr/a 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem hér eru nefnd, skal ársleiga vera sem næst 20% af 

verði mælitækjanna. 

Ill. HEIMTAUGAGJÖLD. 
Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

rafveitunnar. Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 

heimtaugar fyrir byggingastaði. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur Stofngjald Lengdargjald') 

Málraun kr. kr/m 

63 Aeinfasa ....... 2. 39 000,00 1 207,00 

63 A þrífasa „0... 43 000,00 1 207,00 

100 A þrífasa ........2. 0... 68 000,00 1 476,00 

200 A þrífasa ......... 0. 141 000,00 1 774.00 

MS A þrífasa ........2 00 213 000,00 Skv. kostnaði 

400 A þrífasa ........ 269 000,00 - 

TIO A þrífasa ......... 489 000,00 - 

1200 A þrífasa „0... 829 000,00 - 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald')“) 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur 

kr/m 

63 Aeinfasa .........2.0 0. 7 683,00 1 207,00 
Ó3 A þrífasa .......0 0 10 693,00 1 207,00 
100 A þrífasa .......... 11 352,00 1 476,00 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 

kVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sérstaka spennistöð er að ræða. 

1) Lengd heimtaugar reiknast 2 m inn fyrir húsvegg á þeim stað, sem rafveitan hefur samþykkt. Eigandi húseignar 

láti ganga frá röri til ídráttar á heimtaug, sé tengistaður heimtaugarinnar ekki á útvegg. 
2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern 

stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhug- 
aða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast samkvæmt sérstökum 
samningi hverju sinni. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar húsveitu og 

hún að mestu leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til 

húsnæði eða lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta 

skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa. 

Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni (í 

leiguformi t.d. fyrir lengri tíma) og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Þegar aðalheimtaug er að ósk notanda breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug 

svo og þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug, 

að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá 
þegar breytingin fer fram. 

IV. OPNUNARGJÖLD. 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greitt, þannig að beita þurfi reglugerðar- 
ákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 955,00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað og verður hún eigi 
opnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald kr. 955,00 á skrifstofu rafveitunnar. 

3. Fyrir uppsetningu á viðbótarmælitækjum, breytingar á mælingu svo og aðra þjónustu, 

sem rafveitan veitir, að ósk notanda, skal greiða gjald kr. 955,00. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

1. Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld þau sem ákveðin eru í 1., 11. og Ill. kafla 

þessarar gjaldskrár, um allt að 20%, enda sé breytingin staðfest af iðnaðarráðuneytinu 

áður en til hennar kemur. 

2. Gjaldskrá þessi er miðuð við raforkukaup samkvæmt samningi við Rafmagnsveitur 
ríkisins. Stöðvist flutningur raforku frá landi í samfleytt einn mánuð eða lengri tíma, 

hækkar rafmagnsverðið frá gildandi gjaldskrám um allt að 50% fyrir jafnlangan tíma. 
3. Heimilt er, með samþykki stjórnar veitunnar, að selja rafmagn samkvæmt sérstökum 

samningi. 

4. Heimilt er að takmarka eða stöðva notkun tækja, sem valdið geta truflunum á 

veitukerfinu og/eða óþægindum hjá öðrum notendum. 

5. Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls eða 

lágan ársnýtingartíma, getur rafveitan takmarkað val notenda við ákveðna gjaldskrárliði, 

eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. 
6. 25% sölugjald, er innifalið í gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 13. mars 1989, með vísan til auglýsingar 
ráðuneytisins, nr. 103, 13. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 342, 5. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. apríl 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

B31



Nr. 

1.3. 

2.1. 

2.2. 

3.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

215 418 10. apríl 1989 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Selfoss. 

I. Raforka. 

Rafveita Selfoss selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing o. fl. 

. Tilalmennrar lýsingar. Orkugjald .............00 0000. 6,66 kr/kWh. 
„ Til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð. 

Orkugjald ............0 0000. 10,36 kr/kWh. 

Til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 
Aflgjald......... 00 11 123,00 kr/kW/ár 
Viðhaldsgjald ..............0 0. 14 362,00 kr/kW/ár 
Gjaldalls ............... 00. 25 485,00 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 ............ 0... 6,66 kr/kWh. 

Til notkunar í sumarbústöðum og sumarbúðum. 
Orkugjald ..........0 00... 3,77 kr/kWh. 

3. Vélar o. fl. 

Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda sé lágmarksafl 20 kW. 
Gjaldskylt afl er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega 

og með sem jöfnustu millibili. 
Orkugjald .........00222 0. 2,44 kr/kWh. 
Aflgjald........0. 000 9 020,00 kr/kW á ári. 

4. Hitun. 

Til húshitunar, roftími | klst. á dag. 

Orkugjald ..........0..2. 0. 4,37 kr/kWh. 

Til húshitunar, roftími 2 X 90 mín. á dag. 

Orkugjald ............2. 0. 1,68 kr/kWh. 

Til hitunar í iðnaði, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald ......... 000... 5,54 kr/kWh. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, roftími 15 klst. að degi 

til. 
Orkugjald .............2 0. 1,61 kr/kWh. 
Tvígjaldsmæling fyrir hitun í iðnaði og til annarra hliðstæðra nota. 

Orkugjald næturtaxti9stundir.........2.00 0000 1,81 kr/kWh. 
Orkugjald dagtaxtilSstundir ...........2 00... 10,04 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 spennar þoli álagið. 
Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu af þeim 

samkvæmt gjaldskrám. 

Að hitunartæki, lagnir og búnaður séu samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og 
önnur hitatæki fasttengd.
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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,einfasa ............. 0... 3048,00 

Orkumælir, þrífasa ................ 00. 6 706,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum ..........0.02. 0 71 497,00 

Orkumælir fyrirsumarhús................0. 00 9 750,00 

Aflmælir 22... 7 159.00 

Aflmælar meðstraumspennum ..........02. 000 7 954,00 

Tvígjaldsmælir.............. 000. 7 194.00 
Klukka .............. 0. 626,00 

III. Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur Stofngjald Gjald af yfirlengd 

(A) (kr.) Jarðstrengur Loftlína 

(kr./m) (kr./stólpa) 

1 x 63 44 307,00 1 441,00 11 814,00 

3x 63 48 000,00 1 448,00 20 406,00 

3 x 100 76 178,00 2 216,00 25 848.00 

3 x 200 150 556,00 3 655,00 

3x315 239 047,00 4 257,00 

3 x< 400 305 101,00 Samkv. kostnaði 

3x 710 542 187,00 Samkv. kostnaði 

3 x 1200 911 418,00 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: 

1 x 63 A bráðabirgðaheimtaug...........%.. 0. kr. 11 973.00 

3 < 63 A bráðabirgðaheimtaug.............. 000. kr. 16 150.00 

Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað skal greitt yfirlengdargjald 

samkvæmt töflu. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða 

aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugargjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju 

sinni. 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. Þó er heimilt að veita gjaldfrest allt að 2 árum. Í 

samningi slíkum skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

IV. Ýmis ákvæði. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að tillokunar hafi komið fyrir 

veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 400,00. 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,9 getur rafveitan krafist að hann sé hækkaður 

upp í það gildi.
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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. 706,00. 
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. apríl 1989, með vísan til auglýsingar 

ráðuneytisins, nr. 134, 30. mars 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 374, 25. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. apríl 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt reglugerð 

nr. 390/1985. 

1. gr. 

Starfsleyfis- og eftirlitsgjöld. 

Hollustuvernd ríkisins, skv. lögum nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, 

skalinnheimta gjöld vegna vinnslu starfsleyfa og eftirlits með starfsleyfisskyldri starfsemi skv. 

reglugerð nr. 390/1985 í samræmi við gjaldskrá þessa. 
Gjöldin skulu standa undir kostnaði Hollustuverndar ríkisins við vinnslu starfsleyfis og 

við eftirlit með viðkomandi starfsemi. 

Starfsleyfisskyldum fyrirtækjum, skv. 1. gr. reglugerðar nr. 390/1985, er skipt í fjóra 
flokka. Í samræmi við fylgiskjal með gjaldskrá þessari skulu þau greiða starfsleyfisgjald við 
veitingu starfsleyfis og árlegt eftirlitsgjald, sem hér segir: 

Starfsleyfisgjald Eftirlitsgjald 

1. flokkur kr. 400.000 kr. 200.000 
2. flokkur kr. 70.000 kr. 50.000 
3. flokkur kr. 35.000 kr. 20.000 
4. flokkur kr. 10.000 kr.  8.000 

2. gr. 

Innheimta. 

Hollustuvernd ríkisins innheimtir eftirlitsgjöld skv. gjaldskrá þessari. Gjalddagi starfs- 

leyfisgjalds er mánuði eftir að starfsleyfi hefur verið veitt og eindagi einum mánuði síðar. Sé 
starfsleyfi unnið í áföngum á meira en einu ári er þó heimilt að innheimta gjaldið ettir því sem 

verkinu miðar áfram.
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Gjalddagi eftirlitsgjalda er 1. mars og eindagi 1. júní. Eftirlitsgjöld falla á frá og með 
útgáfudegi starfsleyfis eða staðsetningarleyfis eða fyrr hafi rekstur sannanlega hafist áður. 
Um innheimtu fer að öðru leyti skv. lögum nr. 81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

  

  

3. gr. 

Eftirlit mengunarvarna Hollustuverndar ríkisins. 

Frestur Tíðni sérfræðiskoðunar Tíðni nákvæmra 
fyrstu skoðun og minni mælinga „Emissionmælinga“ 

1. fl. 6 mánuðir. Árlega. Þriðja hvert ár. 
2. fl. 6 mánuðir. Þriðja hvert ár. Sjötta hvert ár. 

3.fl. lár. Fimmta hvert ár. Tíunda hvert ár. 
4.fl. 1ár. Fimmta hvert ár. Aldrei. 

4. gr. 

Frávik frá gjaldskrá. 
Sé talið, við vinnslu starfsleyfis eða á grundvelli eftirlits, að hætta sé á verulegu 

umhverfisvandamáli vegna starfsemi fyrirtækis, getur Hollustuvernd ríkisins krafist úttektar. 
Taki Hollustuvernd ríkisins að sér að vinna að slíkri úttekt skal greitt fyrir þá vinnu í samræmi 
við gjaldskrá fyrir útselda vinnu vegna þjónustuverkefna Hollustuverndar ríkisins. Sama 
gildir um vinnu sem Hollustuvernd ríkisins innir af hendi vegna óska fyrirtækis um breytingu á 
starfsleyfi. 

Heimilt er að lækka starfsleyfisgjald um allt að 30% ef fyrirtæki leggur fram allar þær 
upplýsingar sem Hollustuvernd ríkisins telur nauðsynlegar vegna veitingu starfsleyfisins. 

Komi fram við eftirlit að ekki er fylgt ákvæðum starfsleyfis eða séu rökstuddar kvartanir 
miklar vegna starfseminnar, getur Hollustuvernd ríkisins lagt til við ráðherra að viðkomandi 
fyrirtæki verði gert að greiða eftirlitsgjald einum flokki ofar. 

Berist ekki rökstuddar kvartanir og sýni eftirlitið ekki umhverfisleg vandamál, getur 
Hollustuvend ríkisins lækkað eftirlitsgjaldið um 40% eða fært fyrirtækið niður um einn flokk. 

Skoði Hollustuvernd ríkisins ekki viðkomandi fyrirtæki eða framkvæmi tilskyldar 
mælingar, skv. því sem segir í 3. gr., fellur gjaldtaka niður frá og með því ári, sem skoðun eða 
mæling skyldi fara fram og til þess tíma er þær hefjast. 

5. gr. 

Gildistaka. 
Gjaldskrá þessi er sett skv. 17. gr. laga nr. 81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit 

til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 355/1986, með 
síðari breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 13. apríl 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson. 
Fylgiskjal: 

1. 
Álframleiðsla. 
Framleiðsla á tilbúnum áburði. 
Sements- og kalkframleiðsla. 
Kísiljárnframleiðsla (SiFe). 
Kísilmálmframleiðsla (Si). 
Kísilframleiðsla (S10,). 
Cellulosa- og pappírsframleiðsla.
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Járn- og steinullarframleiðsla. 

Glerullar- og steinullarframleiðsla. 
Fiskeldisstöðvar, ef framleiðsla er meiri en 1000 tonn á ári og afrennsli til sjávar, eða 

meiri en 100 tonn á ári og afrennsli í ferskvatn. 
Sorphaugar og sorpbrennsla ef þær þjóna fleiri en 50.000 einstaklingum. 

2. 
Fiskimjölsverksmiðjur ef framleiðslugeta er meiri en 500 tonn á sólarhring og staðsetning 

í þéttbýli. 
Fiskeldisstöðvar ef framleiðslugeta er meiri en 200 tonn á ári og afrennsli til sjávar, eða 

meiri en 20 tonn og afrennsli í ferskvatn. 

Seiðaeldisstöðvar með meira en 350 þús. seiðum og afrennsli í ferskvatn. 
Sorphaugar og sorpbrennsla ef þær þjóna fleiri en 10.000 einstaklingum. 

Skolphreinsistöðvar ef frárennsli samsvarar 10.000 PE og leitt er til sjávar eða 100 PE og 
leitt er í ferskvatn. 

2. 
Fiskimjölsverksmiðjur ef framleiðsla er meiri en 500 tonn á sólarhring og staðsetning í 

strjálbýli. Einnig minni verksmiðjur sem staðsettar eru í þéttbýli. 

Yfirborðsmeðhöndlun á járni, stáli og öðrum málmum. Galvanisering og stærri fyrirtæki. 

Framleiðsla á mjöli og feiti úr sláturúrgangi. 

Sútunarverksmiðjur. 

Olíumalar- og malbikunarstöðvar. 

Fiskeldisstöðvar ef framleiðsla er meira en 100 tonn á ári og afrennsli til sjávar, eða meira 
en 10 tonn og afrennsli í ferskvatn. 

Seiðaeldisstöðvar með meira en 150.000 seiði og afrennsli í ferskvatn. Sorphaugar og 
sorpbrennsla sem þjóna fleiri en 2000 einstaklingum. Skolphreinsistöðvar ef frárennsli 

samsvarar 5000 PE og leitt er til sjávar eða 500 PE og leitt er í ferskvatn. 

4. 
Yfirborðsmeðhöndlun á járni, stáli og öðrum málmum annað en um getur í 3. 

Seiða- og fiskeldisstöðvar annað en um getur í 1-3. 

Lím- og málningarverksmiðjur. 

Hreinlætisvöruverksmiðjur. 
Plastvöruframleiðsla. 

Olíumalar- og malbikunarstöðvar með breytilega staðsetningu. 

Sorphaugar og sorpbrennsla annað en um getur í 1-3. 

Skolphreinsistöðvar annað en um getur í 1-3. 

Nr. 217 12. apríl 1989 
REGLUGERÐ 

um búfjárhald í Neshreppi utan Ennis. 

1. gr. 

Í Neshreppi utan Ennis er óheimit að vera með búfjárhald nema hjá þeim bændum sem á 

lögbýlum búa og hafa landbúnað fyrir aðalatvinnu. Hreppsnefnd getur þó veitt öðrum sérstök 
leyfi til búfjárhalds gegn þeim skilyrðum sem um getur í reglugerð þessari. 

2. gr. 

Hver sem vill fá leyfi til búfjárhalds skal senda um það umsókn til hreppsnefndar ásamt 
yfirlýsingu um að hann beri að öllu leyti ábyrgð á því tjóni sem gripir hans kunna að valda.
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3. gr. 

Lausagangur hrossa er óheimill í hreppnum án leyfis hreppsnefndar, slíkum leyfum skulu 
fylgja sérstök leyfisbréf er hreppsnefnd gerir. Einnig er allur lausagangur búfjár, hverju nafni 

sem nefnist, bannaður innan girðingar umhverfis Rif og Hellissand. Hreppsnefnd er hvenær 
sem er heimilt að banna alla umferð með hross um þéttbýli (Rif og Hellissand) í hreppnum. 

4. gr. 

Öll gripahús skulu byggð úr þannig efni að auðvelt sé að halda þeim snyrtilegum og að 
búfénu líði vel í þeim. Húsum skal haldið vel við, þau máluð að utan og haldið hreinum. Öll 
óhreinindi frá búfénu (tað o.þ.h.) skulu fjarlægð og er með öllu bannað að safna neinu slíku 
utan húss. 

5. gr. 

Hreppsnefnd skal veita leyfi til búfjárhalds hverjum þeim sem ekki hefur gerst brotlegur í 
meðferð búfjár. Ef leyfishafi brýtur reglur um meðferð búfjár, t.d. gætir þess ekki á 

fullnægjandi hátt, skal afturkalla leyfið að undangenginni aðvörun. 

6. gr. 

Ef maður heldur búfé án heimildar, sem reglugerð þessi mælir fyrir um, skal lögreglu- 

stjóri að beiðni hreppsnefndar hlutast til um að búfé sé tekið úr vörslu hans og er heimilt að 
selja það á uppboði eða slátra því að undangenginni aðvörun. Sama gildir ef leyfishafi gætir 

ekki settra reglna um meðferð búfjárins þannig að það valdi tjóni eða óþrifum. Allan kostnað 

sem leiða kann af framangreindu, skal lögreglustjóri innheimta hjá eiganda búfjárins. 

7. gr. 

Hver sá sem fær leyfi til búfjárhalds skal greiða árlega leyfisgjald og beitartoll til 

Neshrepps utan Ennis. Með greiðslu beitartollsins fær leyfishafi upprekstrarheimild fyrir búfé 
sitt í eignarlandi hreppsins. Gjöld þessi skulu miðast við tegund og fjölda gripa. Þegar 
hreppsnefnd ákveður upphæð þessara gjalda skal hún hafa til hliðsjónar þann kostnað sem 
sveitarsjóður þarf að greiða vegna búfjárhalds í hreppnum, svo sem vörslu lands, kostnað við 

smölun o.fl. Gjöld þessi mega ekki verða tekjustofn til annarra verkefna sveitarfélagsins. 

8. gr. 
Hreppsnefnd skal sjá um að búfjárheld girðing sé umhverfis þéttbýli í hreppnum og 

skipuleggja landsvæði fyrir búfjárhald. 

9. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum. Með mál út af brotum skal fara að hætti 
opinberra mála. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Neshrepps utan Ennis, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 44 23. maí 1964 um búfjárhald í kaupstöðum og 
kauptúnum, sbr. lög nr. 38 23. maí 1980, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. apríl 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Húnbogi Þorsteinsson.
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GJALDSKRA 

Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit með mælitækjum 

og vogaráhöldum. 

1. gr. 

1. Vogarlóð: Kr. 

Allirmassar ......... 2... 175,00 

2. Metaskálar fyrir lyfjaverslanir og efnarannsóknastofur: 
Burðarþol: allarstærðir ...........02 0. 150,00 

3. Jafnarmavogir: 
Burðarþol: allarstærðir ............00 0. 790,00 

4. Tugavogir: hundraðsvogir og rennilóðavogir: 

Burðarþol: að2 000kg ......2.0. 0 750,00 

Burðarþol: yfir2 O00kg ........0 000. 1 750,00 

5. Vísavogir: 
Burðarþol: að1 000kg ......2.00 00 900,00 

Burðarþol: yfirl 000kg .......%0 00 2 100,00 

6. Rafeindavogir: 
Burðarþol: að2Skg ........0 0000 950,00 

Burðarþol: 26-5 000kg......00 00. 2 100,00 

Burðarþol: 5 001-30 000kg......0%%. 000 2 500,00 
Burðarþol: yfir30 000kg......00%0. 000 3 750,00 

7. Kvarðar og málbönd: 
Lengd: aðlm.........0.0 00 140,00 
Lengd: yfirlm........020 0. 190,00 
Mælivélar fyrirlengdarmál ...........0. 00 210,00 

8. Flotmælar: 
Allargerðir.........0 0. 280 000 

9. Mæliker: 
Velti- og kúluvínmælar;rúmtak360l........0.0000% 000... 280,00 

Rúmtak: að51 .........0.0 00. 200,00 
Rúmtak: yfirSl.........2..0 00 500,00 

10. Rennslismælar: 

Fyrirmjólk........0.. 00 420,00 
Fyrir eldsneyti og olíur; birgðadælur ogtankbílar .............. 420,00 
Fyrir eldsneytis- og olíusöludælur ............. 0... 385,00 

11. Möskvamælar: 

Allargerðir.......... 0. 150,00 

2. gr. 

Eftirlitsgjald ............ 000 650,00 
Vottorðsgjald ........... 0... 280,00



20. mars 1989 425 Nr. 218 

3. gr. 

Auk löggildingargjalds reiknast kaupgjald fyrir starfsmenn Löggildingarstofunnar sam- 
kvæmt taxta hennar fyrir selda vinnu. 

Brot úr klukkustund reiknast sem ein klukkustund. 
Ef löggilding eða eftirlit fer ekki fram á Löggildingarstofunni, reiknast einnig: akstur, 

ferðakostnaður sem og iðgjald af vátryggingu á tækjum og ferðatryggingum. 

Gjaldskrá þessi er hér með sett samkvæmt $. gr. tilskipunar nr. 1 13. mars 1925, um 
mælitæki og vogaráhöld, til þess að öðlast gildi 1. apríl 1989 og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 621/1987. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 20. mars 1989. 

F.h. r. 

Þorsteinn Geirsson.   
Hjalti Zóphóníasson. 

18. apríl 1989 Nr. 219 

REGLUGERÐ 
um breytingu á reglugerð nr. 100/1973, um eyðingu svartbaks og 

hrafns, með áorðnum breytingum. 

1. gr. 

9. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Þrátt fyrir ákvæði 1.,2., og 3. gr. reglugerðarinnar er heimilt að fela veiðistjóra og allt að 

8 trúnaðarmönnum hans að nota í tilraunaskyni fenemal og tríbrómetanól til fækkunar hrafni 
og svartbaki og öðrum skaðlegum mávategundum, þó ekki í Kjósarsýslu, Borgarfjarðarsýslu, 

Mýrarsýslu, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, Dalasýslu, Barðastrandarsýslum, Ísafjarðar- 

sýslum, Strandasýslu, í Mosfellsbæ, á Akranesi, í Borgarnesi, í Ólafsvík, í Stykkishólmi, á 

Ísafirði og í Bolungarvík. Aðgerðir þessar skulu miðaðar við að koma í veg fyrir beint tjón af 
völdum fugla. Veiðistjóri skal hafa samráð um þessar aðgerðir við menntamálaráðuneytið eða 

sérfræðing sem það tilnefnir að fenginni tillögu fuglafriðunarnefndar. Veiðistjóri og trúnaðar- 
menn hans sæki um leyfisskírteini til hlutaðeigandi lögreglustjóra og skulu trúnaðarmennirnir 
láta fylgja umsókn sinni meðmæli frá veiðistjóra. Lyfin skulu þeir kaupa hjá Lyfjaverslun 
ríkisins. Fyrir lok janúarmánaðar ársins 1990 skulu veiðistjóri og trúnaðarmenn hans gefa 
ráðuneytinu skýrslu um framkvæmd fækkunarinnar og árangur. 

2. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi og gildir til 31. janúar 1990. 

Menntamálaráðuneytið, 18. apríl 1989. 

F.h.r. 

Arni Gunnarsson.   
Þórunn J. Hafstein.



Nr. 220 426 17. apríl 1989 

SAMÞYKKT 

um breytingu á gjaldskrá nr. 109/1987, fyrir heilbrigðiseftirlit á 

Vesturlandssvæði, sbr. breytingu nr. 212/1988. 

1. gr. 

5. gr. orðist svo: 
Af eftirlitsskyldri starfsemi skv. 7., 8., 12., 13., 14., 15., 16., og 17. tl. 2. gr. laga nr. 

81/1988, skal árlega greiða eftirlitsgjöld svo sem hér greinir: 

1.flokkur kr. 9 200. 3. flokkur kr. 25 700. 5. flokkur kr. 47 500. 

2. flokkur kr. 18 400. 4. flokkur kr. 35 300. 6. flokkur kr. 59 800. 

2. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarfélögum á heilbrigðiseftirlitssvæði 
Vesturlands, sbr. 4. tl. 6. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, 
staðfestist hér með skv. 5. gr. sömu laga til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 17. apríl 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

  

  

Nr. 221 18. apríl 1989 

REGLUGERÐ 

um breytingu (8.) á reglugerð um sölu og meðferð ávana- og fíkniefna 

nr. 16/1986. 

1. gr. 

Eftirfarandi breyting skal gerð á lista í fylgiskjali I með reglugerðinni: 

Efni Alþjóðasamningar  Inn-/út.fl. leyfis Óheimilt sbr. 2. gr.Undanþágur og 

INN - nafn N-1961 krafist laga um áv. og fíkni-athugasemdir 
(latneskt) P-1971 efni nr. 65/1974 og 

Fsk. ETV 2. gr. hér að framan 

Buprenorphinum PI x 
Pemolinum PIV X 2) 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni nr. 65/ 

1974, tekur gildi 1. júlí 1989. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. apríl 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingolf J. Petersen.



7. apríl 1989 427 Nr. 222 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Minningarsjóð hjónanna Ólafs Finnssonar og Guðrúnar Tómas- 

dóttur frá Fellsenda í Miðdölum í Dalasýslu. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður hjónanna Ólafs hreppstjóra Finnssonar frá Fellsenda 

og konu hans Guðrúnar Tómasdóttur. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af eftirlátnum eigum Finns Ólafssonar heildsala í Reykjavík til 

minningar um látna foreldra hans, Ólaf og Guðrúnu. Meðal annarra eigna db. Finns er hlutafé 

í hf. Hvalur og jarðirnar Fellsendi og Svarfhóll í Miðdölum. Skal jörðin Fellsendi vera 
ævinlega í eign sjóðsins. Hlutafé í hf. Hvalur verður óseld eign sjóðsins fyrst um sinn, undir 
umráðum sjóðsstjórnar. 

3. gr. 

Peningaeign sjóðsins skal geymast og ávaxtast í Landsbanka Íslands, eða á vegum hans, 

þar til sjóðurinn hefur starfsemi sína samkv. 4. gr. og má ekki skerða höfuðstólinn eða vexti til 
þess tíma. 

4. gr. 

Sjóðnum skal varið til þess að reisa og reka elli- og hjúkrunarheimili fyrir Dalasýslu. 

Forgöngu til vistar á heimilinu hafa gamalmenni úr Suðurdölum (Hörðudals-, Miðdala- og 

Haukadalshreppum) og síðar aðrir íbúar Dalasýslu eftir því, sem rúm leyfir. 

Þegar sýnt þykir að sjóðurinn ásamt öðrum framlögum, er honum kunna að berast, er 

orðinn það efnum búinn að honum er fært að reisa hús yfir vistmenn og starfsfólk heimilisins 

og getur staðið undir nauðsynlegum rekstrarkostnaði, skal hafist handa um að reisa þetta 

dvalarheimili gamalmenna. Skal reisa það í landi jarðarinnar Fellsenda, þar sem hagfelldast 
þykir. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð 5 mönnum: Einum kosnum af framkvæmdastjórum viðskipta- 

banka Landsbanka Íslands, sýslumanni Dalasýslu, heilsugæslulækni í Búðardalslæknishéraði, 

viðkomandi sóknarpresti og hreppsnefndaroddvita Miðdalahrepps. Endurskoðendur tvo 
velur héraðsnefnd Dalasýslu. 

6. gr. 

Árlega skal gera reikning yfir hag sjóðsins og leggja fram endurskoðaðan fyrir aðalfund 
stjórnar ár hvert. 

7. gr. 

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á skipulagsskrá þessari. Jafnframt er úr gildi 
felld skipulagsskrá sjóðsins staðfest af forseta Íslands, 3. júní 1960, nr. 97/1960. 

Búðardal, 2. mars 1989. 

Pétur Þorsteinsson. 

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa 

samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 7. apríl 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Jón Thors.
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REIKNINGUR 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga fyrir árið 1987. 

Rekstrarreikningur. 

Rekstrartekjur: 
Innheimtuþóknun verlendrarinnheimtu ..............00 000. 
Innheimtuþóknunönnur .........000.20 00 

Endurkrafinn innheimtukostnaður ............ 0020... 
Vextir ..........0. 0000 

Rekstrargjöld: 
Laun oglaunatengdgjöld ................ 000. 

Annarrekstrarkostnaður ...............002.0 0 

Gjaldfærð fjárfesting ................0. 020 

Hagnaður .............. 000 

Inneign á hlr. 333 í Útvegsbanka Íslands .................00 000. 
Ógreidd innheimtuþóknun ...............00 00. s 
Óinnheimtarkröfur .............02.. 0000. 
Fyrirfram greiddur kostnaður ..............0 0000 

Skuldir: 

Tryggingastofnun ríkisins ...............20 020 
Erlendarinnheimtur ...............2. 00. 

Framlag Jöfnunarsjóðs ..........200. 0... 
Dráttarvextir óinnheimtir.............. 0200. 

Óráðstafað eigið fé ............0.0..00 00. 

Reykjavík, 20. maí 1988. 

Í stjórn Innheimtustofnunar sveitarfélaga, 

Björn Friðfinnsson, Hallgrímur Dalberg. 

Sigurgeir Sigurðsson, Árni Guðjónsson. 

kr. 

1115 099 
718 327 

1 664 609 
78 540 513 

82 038 548 

10 675 827 
3 356 330 
2 485 985 

16 518 142 

65 520 406 

3321 720 
9 148 083. 

627 994 
992 319 398. 

21 936 

1 005 439 131 

28 102 261 
404 223 
163 419 

28 669 903 

711 944 250 
193 988 142 
70 836 836 

1 005 439 131
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Suðureyrarhrepps. 

I. KAFLI 
1. gr. 

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

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

þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð fyrir Hitaveitu Suðureyrar- 
hrepps nr. 225 26. maí 1977. 

2. gr. 

Hitaveita Suðureyrarhrepps lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í 

té vatnsmagn, er ætla má að nægi að dómi hitaveitunnar 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. 

3. gr 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þessa, er um getur í 

2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta mánuð, sem hús hans er 

tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður 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 af heita vatninu eru sem hér segir: 

a. Fastagjald á mánuði fyrir hvernaðalhemil................. kr.  540,00 
b. Vatnsgjaldámánuði .............00000 0. kr. 1 048,00 

fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

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

5. gr. 

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

manns eða innheimtustofnunar, sem hreppsnefnd ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru 
ekki að fullu greidd innan 30 daga frá gjalddaga.
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III. KAFLI 
6. gr. 

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

Eldri hús: 
Fastagjald á heimæð með hemil, þrýstijafnara ogslaufuloka.........0....0 0... kr. 31 182,00 

Rúmmetragjald 0—-300 m? án gjalds 
gjald umfram 300 m?*—-1000.mM}.......0.%00 00 kr. 53,70 pr. m? 
gjald umfram 1000m}........%0022 00 kr. 35,80 pr. m? 

Ný hús (nýbyggingar): 
Fastagjald á heimæð með hemil, þrýstijafnara ogslaufuloka............ 0000... kr. 71 068,00 

Rúmmetragjald 0—-300 m? án gjalds 
gjald umfram 300 m*—-1000 .........000 00 kr. 53,70 pr. m? 
gjald umfram 1000.m?.......0.0%2 000 kr. 35,80 pr. m? 

1. gr. 

Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Er hreppsnefnd heimilt að 

breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða, enda séu breytingarn- 

ar staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

8. gr. 

Nú eru leyfð afnot af hitaveitunni til annars en húshitunar, og er þá hreppsnefnd heimilt að 

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

9. gr. 

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

10. gr. 

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

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

fyrirvara. 
Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er kr. 677,00 í hvert 

skipti. 

11. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Suðureyrarhrepps skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum 

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

hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita 

vatninu. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að öðlast gildi 1. maí 1989 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 314, 24. júní 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. apríl 1989. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson.   
Guðrún Skúladóttir.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 278/1977, um Tækniskóla Íslands. 

1. gr. 
18. gr. orðist svo: 
Almennt námsmat er í höndum hlutaðeigandi kennara og dæma þeir skrifleg próf einir. 

Við munnleg og verkleg próf, sem teljast til lokaprófs, svo og við mat á á lokaverkefni, skal 
vera einn prófdómari utan Tækniskólans. 

Nemandi á rétt á að fá útskýringar kennara á mati skriflegrar úrlausnar sinnar ef hann 
æskir þess bréflega innan 15 daga frá birtingu einkunnar. Vilji nemandi sem ekki hefur staðist 
próf, þá eigi una mati kennarans, getur hann snúið sér til rektors. Skal þá prófdómari skipaður 
í hverju tilviki. Einnig getur kennari eða meirihluti nemenda, telji þeir til þess sérstaka 
ástæðu, óskað skipunar prófdómara í einstöku prófi. Sameiginleg niðurstaða prófdómara og 
kennara ræður endanlegri einkunn. 

Menntamálaráðherra skipar prófdómara að fengnum tillögum rektors. Þá eina má skipa 
prófdómara sem lokið hafa tæknifræðiprófi frá viðurkenndum tækniskóla eða háskólaprófi í 
þeirri grein sem prófdómari skal dæma. Prófdómarar samkvæmt fyrstu málsgrein skulu 
skipaðir til þriggja ára í senn hið lengsta. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 66/1977, um Tækniskóla Íslands og 
öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 21. apríl 1989. 

  

Svavar Gestsson. Árni Gunnarsson. 

26. april 1989 REGLUGERÐ Nr. 226 

um bann við togveiðum við Hrollaugseyjar. 

1. gr. 

Á tímabilnu frá og með 1. maí 1989 til og með 31. október 1989 eru allar togveiðar 
bannaðar á svæði við Hrollaugseyjar milli lína, sem dregnar eru réttvísandi 150? frá 
eftirgreindum punktum: 

a) 64?10'8 N 15942'6 V b) 64706'0 N 16%05'0 V 

Að utan markast svæðið af línu sem dregin er 9 sjómílur frá grunnlínu sbr. reglugerð nr. 

299/1975. (Lína dregin milli Stokksness, Hrollaugseyjar, Tvískerja og Ingólfshöfða). 

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. 

03. 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, 26. apríl 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson.
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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 aðalbrautarréttur verði á Þorragötu, að því undanskildu að umferð á 

Þorragötu víki fyrir umferð á Suðurgötu. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 17. maí 1989. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 18. apríl 1989. 

Böðvar Bragason. 

Nr. 228 24. apríl 1989 

REGLUGERÐ 

um bann við veiðum smábáta. 

1. gr. 

Á eftirgreindum tímabilum eru allar fiskveiðar, aðrar en grásleppuveiðar, bannaðar á 

bátum minni en 10 brl., sem ekki hafa sérstök botnfiskveiðileyfi skv. 5. gr. laga nr.3, 8. janúar 

1988, um stjórn fiskveiða 1988-1990. 

1. Frá og með 1. júní 1989 til og með 7. júní 1988 
2. Frá og með 30. júlí 1989 til og með 8. ágúst 1988. 

Veiðibönn þessi taka 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, 24. apríl 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Hjörtur Guðmundsson. 

  

Stjórnartíðindi B 34, nr. 202—228. Útgáfudagur 28. apríl 1989.
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SAMÞYKKT 

um stjórn Ólafsvíkurkaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I. KAFLI 
Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Ólafsvíkurkaupstaðar er skipuð 7 bæjarfulltrúum kjörnum skv. HÍ. kafla 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og 11. gr. sömu laga. 

lo) . 2. gr. 
Starfstímabil bæjarstjórnar hefst 15 dögum ettir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 
Bæjarstjórn fer með stjórn Ólafsvíkurkaupstaðar skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og 

annarra laga. Jafnframt fer bæjarstjórn með yfirumsjón 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 Ólafsvíkurkaupstaðar 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. 

2. Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 
3. Að stjórna fjármálum bæjarins, stofnana hans og fyrirtækja,skv. VIII. kafla sveitarstjórn- 

arlaga sbr. og II. kafla samþykktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

B32 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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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 hana um eitt ár. 

8. gr. 
Bæjarstjórn skal afgreiða fjárhagsáætlun bæjarsjóðs, bæjarfyrirtækja ogstofnana 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. 
Hati forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

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

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir bæjarstjórn við eina umræðu í bæjarstjórn, enda 

hafi breytingartillögurnar verið sendar bæjarfulltrúum með fundarboði og dagskrá a.m.k. 

fimm sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund. 

11. gr. 

Bæjarstjórn skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga bæjarsjóðs og fyrirtækja 

hans eigi síðar en í júnílok ár hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarlaga sbr. 82. og 83. gr. sömu laga. 

Eintak af ársreikningum skal senda Hagstofu Íslands og félagsmálaráðuneytinu fyrir 31. júlí ár 

hvert. Viðurlög skv. 2. mgr. 88. gr. sveitarstjórnarlaga liggja við vanrækslu bæjarstjórnar á 

afgreiðslu og skilum ársreikninga.
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II. KAFLI 
Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi einu sinni í hverjum mánuði, fyrsta þriðjudag hvers 
mánaðar. 

Bæjarstjórnarfundir skulu að jafnaði hefjast kl. 17.30. Heimilt er að fella niður fundi í 
bæjarstjórn í allt að tvo mánuði að sumarlagi. 

Aukafundi skal halda í bæjarstjórn eftir því sem þörf krefur að mati bæjarstjóra og forseta 

bæjarstjórnar, og skylt er að halda aukafund í bæjarstjórn, ef a.m.k. þriðjungur bæjarfulltrúa 

krefst þess enda geri þeir grein fyrir ástæðum og fundarefni. 

13. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar bæjarstjórnar kveður bæjarstjórnina saman til fyrsta fundar að 

afloknum bæjarstjórnarkosningum, eigi síðar en 15 dögum eftir að hún tekur við störfum, sbr. 

2. gr. samþykktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum eftir kjördag. 

Aldursforseti getur falið bæjarstjóra að boða fyrsta fund 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. Bæjarfulltrúi, sem 
óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnarfundar, skal tilkynna það bæjarstjóra 

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

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

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

bæjarstjórnarfundar. 

16. gr. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund hafa boðsent 

bæjarfulltrúum fundarboð bæjarstjórnarfundar ásamt dagskrá og fylgigögnum. 

17. gr. 

Bæjarstjóri skal boðsenda bæjarfulltrúum fundarboð aukafundar í bæjarstjórn ásamt 
dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir fund.
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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. 

Sá er rétt kjörinn forseti, sem fengið hefur atkvæði meirihluta bæjarfulltrúa. Verði þeim 
atkvæðafjölda eigi náð, skal kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. Hafi þrír eða 

fleiri bæjarfulltrúar fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti, um hverja tvo skuli kjósa. 

Verður þá sá rétt kjörinn forseti bæjarstjórnar, sem fleiri atkvæði fær. Verði atkvæði jöfn, skal 

hlutkesti ráða kosningu. 

Forseti bæjarstjórnar stjórnar kjöri 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar, og skal sömu 

aðferð beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaforsetar skulu 

kjörnir til jafnlangs tíma og forseti. 

Sé enginn forseta á fundi, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema bæjarstjórn ákveði 

að kjósa sérstakan fundarstjóra. 

Ef forseti deyr eða verður varanlega forfallaður frá forsetastörfum, skal kjósa forseta í 

hans stað til loka kjörtímabils forseta. 

19. gr. 

Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs í senn á 

sama fundi og forsetakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 
Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kósningar 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. 

Úrskurði forseta má skjóta til ákvörðunar bæjarstjórnar án umræðna.
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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 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 atriði: 

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. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þ 

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 tillögurétti, en ekki hefur hann 
atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulltrúi. 

Bæjarstjórn getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á bæjarstjórnar- 
fundi. 

20. 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, 

annarrar nefndar, ráða eða stjórna, skal bæjarfulltrúi taka fram, hvaða lið/liði fundargerðar- 
innar hann óskar að ræða.
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Bæjarfulltrúi má tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó bæjarfulltrúa að taka 

oftar til máls, til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd við fundarsköp. 
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. 

20. gr. 
Beri bæjarfulltrúi aðra menn brigslum, skal forseti víta hann. Forseti getur lagt til við 

bæjarstjórn, að bæjarfulltrúi, sem víttur hefur verið tvisvar á sama fundi, verði sviptur 
málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist bæjarfulltrúi ekki 

úrskurði forseta eða bæjarstjórnar eða ef óregla kemur upp á fundi, skal forseti gera 
fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi, ef nauðsyn krefur. 

30. gr. 
Telji forseti umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt fram dagskrártillögu um, að 

ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðum verði lokið á tilteknum tíma eða 

umræðum um mál verði lokið þá þegar. Hver bæjarfulltrúi getur og borið fram slíkar tillögur. 

Bæjarstjórn afgreiðir tillögur um takmörkun umræðna umræðulaust. Ekki má þó takmarka 

umræðu um mál svo, að hún standi skemur en tvær klukkustundir, ef einhver bæjarfulltrúi 
kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhagsáætlun eru ekki háðar ákvæðum greinar þessarar. 

31. gr. 

Bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu, frávísunartillögu eða 
frestunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er á fundi. Slíkar tillögur skulu vera 

skriflegar, ef forseti Óskar. Forseti ákveður, í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar tillögur eru 
teknar til afgreiðslu. 

32. gr. 

Mál er afgreitt í bæjarstjórn með því að samþykkja það eða fella það, vísa því frá 

bæjarstjórn eða vísa því til afgreiðslu bæjarráðs, annarrar nefndar, ráðs eða stjórnar eða 

bæjarstjóra. Máli, sem bæjarstjórn ber að lögum að afgreiða, verður þó eigi vísað til afgreiðslu 

annarra. Bæjarstjórn er heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða mál, sem að 

lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma. 

33. gr. 

Atkvæðagreiðsla á bæjarstjórnarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. Forseti 

biður þá bæjarfulltrúa sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að því búnu leitar 

forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum 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.
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34. gr. 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 
ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. 

Kosningar, sem fram fara í bæjarstjórn, skulu vera hlutfallskosningar skv. d'Hondts reglu 
sbr. 16. og 17. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þegar kjósa skal einn fulltrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur 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 athugasemd við eitthvert atriði í fundargerð, getur undirritað 

fundargerðina með fyrirvara um það atriði. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að umræður á bæjarstjórnarfundum skuli hljóðritaðar eða 

teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið, skal bæjarstjórn setja um það nánari reglur. 

IV. KAFLI 
Um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

36. gr. 

Bæjarfulltrúi á rétt á að fá mál samkvæmt 4. og 5. gr. samþykktar þessarar tekið á dagskrá 
bæjarstjórnarfundar, enda tilkynni hann það bæjarstjóra skriflega a.m.k. þremur sólarhring- 

um fyrir fund. 
31. gr. 

Bæjarfulltrúa er bæði rétt og skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögmæt forföll hamli 

sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. - Hver bæjarfulltrúi er skyldur til að taka að sér þau störf, 

sem bæjarstjórn felur honum og varða verkefni bæjarstjórnar, s.s. forsetastörf og störf í 

bæjarráði eða öðrum nefndum á vegum bæjarstjórnar. Þó getur sá, sem verið hefur forseti eitt 

kjörtímabil eða lengur eða setið í bæjarráði eða annarri nefnd sama tímabil, skorast undan 

kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

38. gr. 

Nú telur bæjarfulltrúi sig ekki geta gegnt skyldum sínum í bæjarstjórn án óhæfilegs álags 

og getur bæjarstjórn þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að eigin ósk um tiltekinn 

tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 35. gr. sveitarstjórnarlaga.
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39. gr. 

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar eftir því 
sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari. 

Bæjarfulltrúa er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar um er að 

ræða mál, sem bæjarstjórn er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða ársreikninga 

eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur forseti ákveðið að endurtaka atkvæðagreiðslu, ef 

minna en helmingur bæjarfulltrúa tekur þátt í atkvæðagreiðslunni. 

40. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að gegna bæjarfulltrúastörfum sínum af alúð og samviskusemi og gæta 

hagsmuna bæjarins, en í störfum sínum er bæjarfulltrúi einungis bundinn af lögum og 
sannfæringu sinni. 

41. gr. 

Bæjarfulltrúi á aðgang að bókum og skjölum bæjarins og einnig óhindraðan aðgang að 

stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaöflunar vegna 
starfa sinna. 

42. gr. 

Bæjarfulltrúi skal gæta þagnarskyldu um það, sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og 

leynt á að fara vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli máls eða sérstakri 
ákvörðun bæjarstjórnar. 

43. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls, þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo mjög, að almennt megi ætla að viljaafstaða 

hans mótist að einhverju eða öllu leyti þar af. Honum er þó heimilt að gera stuttlega grein fyrir 

afstöðu sinni. Bæjarstjórn sker umræðulaust úr, hvort mál er svo vaxið. Bæjarfulltrúi, sem 

hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrúa, sem veit hæfi sitt 

orka tvímælis, ber að vekja athygli forseta bæjarstjórnar á því. Bæjarfulltrúi, sem vanhæfur er 

við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar við umræður um málið og afgreiðslu 
þess. 

4d. gr. 

Bæjarfulltrúi skal fá hæfilega þóknun úr bæjarsjóði fyrir störf sín í bæjarstjórn. Takist 
bæjarfulltrúi á hendur ferð á vegum bæjarins skv. ákvörðun bæjarstjórnar á hann rétt á 

greiðslu hæfilegs ferða- og dvalarkostnaðar. 

Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur skv. 1. mgr. 

45. gr. 

Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig, að bæjarfulltrúar eigi möguleika á að taka sér 

orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

46. gr. 

Bæjarfulltrúi, sem vegna veikinda eða af öðrum ástæðum getur ekki sótt bæjarstjórnar- 

fund/-fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti sitt, 
meðan þannig hagar til. 

47. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa gilda einnig um varamenn, sem 
sitja bæjarstjórnarfundi.
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V. KAFLI 
Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 
Bæjarstjórn kýs fulltrúa í bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum 

laga, reglugerða og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar 
hlutfallskosningar, ef einhver bæjarfulltrúi óskar þess. 

Forstöðumenn og stjórnendur 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 
sem aðalmenn og varamenn í bæjarráð. 

Bæjarstjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því 
aðeins að hann sé bæjarfulltrúi og kjörinn í bæjarráð. 

Bæjarstjórn getur heimilað flokki eða framboðsaðila, sem fulltrúa á í bæjarstjórn en ekki 
hefur fengið kjörinn bæjarráðsmann, að tilnefna fulltrúa til setu í bæjarráði með málfrelsi og 
tillögurétt. Skylt er bæjarstjórn að gefa fulltrúa framboðsaðila kost á setu í bæjarráði með 
málfrelsi og tillögurétt þann tíma, sem fundir bæjarstjórnar falla niður vegna sumarleyfa sbr. 
12. gr. samþykktar þessarar. 

50. gr. 
Bæjarráð skal að jafnaði halda fund einu sinni í viku á hverjum þriðjudegi kl. 17.30 utan 

fyrsta þriðjudags hvers mánaðar. Aukafundi skal halda, ef bæjarstjóri, formaður bæjarráðs 
eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn óska þess enda geri þeir grein fyrir ástæðum og fundarefni. 

$1. gr. 
Bæjarstjóri undirbýr bæjarráðsfundi. Hann sér um, að bæjarráð sé boðað til fundar með 

skriflegu fundarboði ásamt dagskrá a.m.k. einum sólarhring fyrir fund. Geti bæjarráðsmaður 
ekki sótt fund, skal hann að jafnaði boða varamann sinn eða hlutast til um, að varamaður 
verði boðaður. Hafi bæjarstjóri fengið vitneskju um forföll bæjarráðsmanns, skal hann boða 
eða láta boða varamann hans á fund. 

52. gr. 
Á fyrsta fundi nýkjörins bæjarráðs skal kjósa formann og varaformann bæjarráðs. Kjósa 

má bæjarstjóra formann bæjarráðs. Formaður bæjarráðs stjórnar fundum þess og sér um að 
allt fari löglega og skipulega fram á fundum þess. Hann úrskurðar í ágreiningsmálum, sem upp 
kunna að koma út af fundarsköpum, en skjóta má úrskurði hans til úrlausnar bæjarráðs. 
Heimilt er að taka mál til meðferðar í bæjarráði, þótt ekki sé það tilgreint í dagskrá. Þó er skylt 
að fresta afgreiðslu slíks máls, ef einhver bæjarráðsmaður óskar þess. 

Bæjarráð getur ráðið sér fundarritara utan bæjarráðs. Í fundargerðabók ráðsins skal skrá, 
hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji fundinn. Þá skal skrá í fundargerð mál, sem 
ráðið tekur til umræðu og afgreiðslu, frá hverjum þau eru, hvenær þau eru dagsett, efni þeirra 
stutt og skilmerkilega og hvaða afgreiðslu þau hljóta. 

53. gr. 
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn bæjarins og fjármálastjórn að því 

leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu bæjarins, 
undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og 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. Bæjarráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða verulega fjárhag 

bæjarsjóðs eða stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða við 

bæjarstjóra um slíka afgreiðslu. Bæjarráð ákveður skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað er til 

einstakra málaflokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra útgjalda. 

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan veg. 

54. gr. 

Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef þess er óskað. 

55. gr. 

Forseti bæjarstjórnar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða ákveður, hver skuli gera 

það. Á þeim fundi skal kjósa formann, varaformann og ritara nefndar. 

Bæjarstjórn er heimilt að kjósa formenn nefnda, nema lög kveði á um annað. 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

fyrirvara. 

56. gr. 

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 

nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar aðalmaður 

í nefnd flyst burt úr bænum, fellur frá eða forfallast á annan hátt varanlega, tekur varamaður 

hans sæti nema bæjarstjórn ákveði að kjósa aðalmann að nýju. 

Hafi tveir eða fleiri flokkar eða framboðsaðilar haft samstarf um nefndarkosningar, skal 

sá, sem tilnefndi viðkomandi nefndarmann, einnig tilnefna varamann hans, sé eigi Öðruvísi 

ákveðið í yfirlýsingu skv. 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

57. gr. 

Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt á sinn fund einstaka 

starfsmenn bæjarins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna um 

tiltekin mál. 

58. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði III. 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 skalfæra 

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.
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ól. gr. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna bæjarins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

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

Ályktun nefndar, ráðs eða stjórnar sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir 
bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu. 

62. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

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

Forseti bæjarstjórnar. 

1. varaforseti bæjarstjórnar. 

2. varaforseti bæjarstjórnar. 

Tveir skrifarar bæjarstjórnar og tveir til vara, úr hópi bæjarfulltrúa. 

Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar í bæjarstjórn, sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 

55. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

6. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 8/1986. 

1. Þjóðhátíðarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin sér um framkvæmd 

hátíðarhalda á þjóðhátíðardegi Íslendinga. Heimilt er að fela félagasamtökum 

framkvæmd hátíðarhaldanna. 

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. Atvinnumálanefnd. Sjö aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin skal vera bæjar- 

stjórn til ráðuneytis í atvinnumálum. 
3. Áfengisvarnarnefnd. Sex aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. áfengislaga nr. 

82/1969. 
4. Barnaverndarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd 

barna og ungmenna nr. 53/1966. 

5. Brunamálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin starfar skv. 

samþykktum hreppsnefndar frá 14. desember 1982. 

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

54/1978. 
7. Fjallskilanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin annast fjallskil í 

Ólafsvíkurlandi skv. fjallskilasamþykkt staðfestri af landbúnaðarráðuneytinu 22. 

september 1986. 

8. Forðagæslumaður. Einn aðalmaður og annar til vara sbr. heimild í 2. mgr. 54. gr. 

búfjárræktarlaga nr. 31/1973. 

9. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. laga 

nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslands og 12. gr. laga nr. 108/1988. 

10. Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Ráðið fer með verkefni 

framfærslunefndar skv. lögum nr. 80/1947 og húsaleigunefndar skv. 76. gr. laga nr. 

44/1979. 
11. Hafnarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. hafnalaga nr. 69/1984. 

12. Heilbrigðisnefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um hollustu- 

hætti og heilbrigðiseftirlit nr. 81/1988. 

13. Íþrótta- og æskulýðsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin starfar að 
íþrótta- og æskulýðsmálum í Ólafsvík. 

14. Kjörstjórn til sveitarstjórnarkosninga. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. Kjörstjórnin sjái einnig um alþingiskosningar skv. 10. 

gr. laga nr. 80/1987.
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15. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 

samþykktum sambandsins. 
16. Launamálanefnd sveitarfélaga. Einn aðalmaður og annar til vara. Nefndin fer með 

gerð kjarasamninga fyrir bæjafélagið skv. umboði á hverjum tíma. 

17. Leikskóla- og leikvallanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin starfar 

skv. samþykktum hreppsnefndar frá 14. desember 1982. 
18. Lista- og menningarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin starfar að 

lista- og menningarmálum í Ólafsvíkurkaupstað í umboði bæjarstjórnar. 

19. Skólanefnd Fjölbrautaskóla Vesturlands. Einn aðalmaður og annar til vara samkvæmt 

samningi sveitarfélaga á Vesturlandi frá 5. desember 1985. 
20. Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17.-18. gr. laga 

nr. 63/1974 um grunnskóla. 

21. Skólanefnd tónlistarskóla. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. gr. laga nr. 75/ 

1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. 

22. Stjórn bókasafns. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 um 
almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 

23. Stjórn byggðasafns. Fimm aðalmenn. Nefndin hefur yfirumsjón með rekstri Byggða- 

safns Ólafsvíkur. 

24. Stjórn félagsheimilis. Einn aðalmaður og annar til vara skv. samþykkt frá 7. nóvember 

1976 um „Félagsheimili Ólafsvíkur“. 

25. Stjórn heilsugæslustöðvar. Einn aðalmaður og einn til vara skv. 21. gr. laga nr. 59/ 
1983 um heilbrigðisþjónustu. 

26. Stjórn Jaðars. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Stjórnin hefur með höndum stjórn 
dvalarheimilis aldraðra í Ólafsvíkurkaupstað. 

27. Stjórn skíðamiðstöðvar. Einn aðalmaður og einn til vara. Stjórnin sér um rekstur 

skíðasvæðis fyrir Fróðárhrepp, Ólafsvíkurkaupstað, Neshrepp u.E. og Staðarsveit. 
28. Stjórn sparisjóðs. Einn aðalmaður og einn til vara skv. 21. gr. laga nr. 87/1985 um 

sparisjóði. 

29. Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 53. gr. laga nr. 

86/1988 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

30. Stjórn vinnumiðlunar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. laga nr. 18/1985 
um vinnumiðlun. 

31. Sögunefnd Ólafsvíkur. Sjö aðalmenn og þrír til vara. Nefndin annast söguritun og 

útgáfu á sögu Ólafsvíkur skv. samþykktum bæjarstjórnar hverju sinni. 

32. Umferðarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara sbr. 2. mgr. 116. gr. 

umferðarlaga nr. 50/1987. 

33. Umhverfismálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Ráðið fer með umhverfis- 

mál og náttúruvernd skv. 3. gr. reglugerðar nr. 205/1973 um náttúruvernd, samanber 

samþykkt bæjarstjórnar frá 6. maí 1983, og verkefni gróðurverndarnefndar skv. 19. 

gr. laga um landgræðslu nr. 17/1965. 

34. Heilbrigðismálaráð. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 7. gr. laga um heilbrigðis- 
þjónustu nr. 59/1983. 

63. gr. 

Bæjarstjórn getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum. 

Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var kosin og fyrr ef 

verkefni nefndar er lokið. 
Bæjarstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er.
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VI. KAFLI 
Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

64. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Gera skal skriflegan táðningarsamning við bæjarstjóra 

þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, og kaup og kjör. Ráðningarsamningur 
skal staðfestur af bæjarstjórn. 

65. gr. 
Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarins. Hann undirbýr fundi bæjarráðs og bæjar- 

stjórnar, semur dagskrá og boðar til funda sbr. 14. gr. samþykktar þessarar. Hann á sæti á 
fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt en eigi atkvæðisrétt 
nema hann sé kjörinn fulltrúi í bæjarstjórn. Hann hefur og rétt til setu á fundum nefnda 
bæjarins með sömu 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. 

Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsliðs bæjarins. 
Bæjarritari gegnir störfum bæjarstjóra í forföllum hans nema bæjarstjórn feli öðrum. 

Bæjarstjóri getur falið honum meðferð tiltekinna málaflokka í umboði sínu en þá samkvæmt 
nánari reglum sem bæjarstjórn setur um þau málefni. 

Bæjarritari hefur með höndum umsjón með skrifstofum bæjarsjóðs og daglega stjórn á 
fjármálum bæjarsjóðs undir yfirstjórn bæjarstjóra þar á meðal innheimtu tekna bæjarins. 

Forstöðumaður tæknideildar hefur hins vegar með höndum umsjón með öllum verkleg- 
um framkvæmdum á vegum bæjarins og bæjarfyrirtækja undir yfirstjórn bæjarstjóra. 

60. gr. 
Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn í helstu stjórnunarstöður s.s. yfirmenn stofnana og 

deilda bæjarins og veitir þeim lausn frá störfum. 

67. gr. 
Bæjarráð ræður aðra fasta starfsmenn en þá sem greinir í 66. gr. nema á annan veg sé mælt 

í reglugerð eða reglum sem bæjarstjórn hefur sett. 

68. gr. 
Fastráðnir starfsmenn skulu ráðnir til ákveðins tíma með gagnkvæmum þriggja mánaða 

uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur opinberra starfsmanna 
sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 
kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup 
og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

69. gr. 
Um ráðningu lausráðinna starfsmanna fer eftir reglum sem bæjarstjórn setur. Um kaup 

og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 
Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Ólafsvíkurkaupstaðar hefur sett, samkvæmt ákvæðum 

3. mgr. 7. gr. og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, staðfestist hér með til að öðlast gildi 
þegar í stað. og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 
felld samþykkt um stjórn bæjarmálefna Ólafsvíkurkaupstaðar nr. 135/1984. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. apríl 1989. 

  

óh si dóttir. 

Jóhanna Sigurðardóttir Þórhildur Líndal.
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REGLUGERÐ 

um þjóðvegi í kaupstöðum og kauptúnum. 

l. gr. 

Í kaupstöðum og kauptúnum með 200 íbúa og fleiri skulu vegir og götur teljast þjóðvegir 

samkvæmt 30. gr. vegalaga nr. 6/1977, svo sem hér segir (númer þjóðvegar er tilgreint í sviga 

eftir því sem við á). 

Vík í Mýrdal: 

Suðurlandsvegur (1) frá eystri tengingu að söluskála Kaupfélags Vestur-Skattfellinga 

(KVS) um Austurveg að ristarhliði norðan gatnamóta upp á Reynisfjall. Víkurbraut frá 

Suðurlandsvegi (1) austan Víkurár að verslunarhúsum KVS. 

Hvolsvöllur: 

Suðurlandsvegur (1) frá Hlíðarvegi að Hvolsgötu. Fljótshlíðarvegur (261) frá Suður- 

landsvegi (1) um Hlíðarveg að Öldubakka. 

Hella: 

Þrúðvangur frá Suðurlandsvegi (1) norður fyrir hús Kau félagsins Þórs. 
8 g ) g 

Vestmannaeyjar: 

Skildingavegur frá Básaskersbryggju. Heiðarvegur. neðri hluti Strembugötu og Dalveg- 

ur að Smáragötu. Strandvegur frá Skildingavegi að Hlíðavegi (Stórhöfðavegi). 

Stokkseyri: 

Gaulverjabæjarvegur (33) frá Baldurshaga að Kaðalstöðum. Holtavegur (314) frá Pálsbæ 

að Gaulverjabæjarvegi (33). 

Eyrarbakki: 

Álfsstétt (343) frá Túngötu að Eyrargötu og um Eyrargötu, Búðarstíg og Hafnarbrú að 

Túngötu. 

Selfoss: 

Suðurlandsvegur (1) frá vegamótum Laugardælavegar vestri um Austurveg að Ölfusár- 

brú. Eyrarbakkavegur (34) frá Suðurlandsvegi (1) um Eyrarveg að Selósi sf. (Eyrarvegur 51). 

Hveragerði: 

Breiðamörk frá Suðurlandsvegi (1) upp að Grýlu. Grænamörk frá Suðurlandsvegi (1) að 

Þelamörk og Þelamörk frá Grænumörk að Laufskógum. 

Þorlákshöfn: 

Þorlákshafnarvegur (38) frá fiskverkunarhúsi Glettings hf.. um Óseyrarbraut að svöri 

hafnargarði. 

Grindavík: 

Grindavíkurvegur (43) frá Gerðavöllum um Víkurbraut að Ránargötu og um Ránargötu 

frá Víkurbraut að höfn. Ísólfsskálavegur (427) um Austurveg frá Ránargötu að Hafnargötu. 

Sandgerði: 

Garðskagavegur (45) frá tenginu að bræðsluverksmiðju um Garðveg að Strandgötu og 

um Strandgötu að Reykjanesbraut (41).
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Gerðar, Gerðahreppi: 

Garðskagavegur (45) frá vegi að Réttarholti um Garðbraut að Skagabraut. Skagabraut 
frá Garðskagavegi (45) að vegamótum utan Hofs. Gerðavegur frá Garðskagavegi (45) að 
hafnargarði. 

Keflavík: 

Víknavegur (46) frá mörkum Njarðvíkurbæjar um Flugvallarveg og Hringbraut að 

Vesturbraut. Hafnargata frá Flugvallarvegi að Víkurbraut og Víkurbraut frá Hafnargötu að 

hafnarvog. Aðalgata frá Hringbraut að Revkjanesbraut (41). 

Njarðvík: 

Víknavegur (46) frá Sjávargötu að mörkum Keflavíkurbæjar. Sjávargata frá Víknavegi 

(46) að Hafnarbraut og Hafnarbraut frá Sjávargötu að hafnargarði. Njarðvíkurbraut frá 
Njarðvíkurvegi (422) að Brynjólfi hf. 

Vogar á Vatnsleysuströnd: 

Vogavegur (421) frá gatnamótum Vatnsleysustrandarvegar (420) um Hafnargötu að 
hafnargarði. 

Hafnarfjörður: 

Reykjavíkurvegur frá Hafnarfjarðarvegi (40) í Engidal. Fjarðargata og Strandgata að 

Ásbraut. Ásbraut frá Strandgötu að Reykjanesbraut (41). Flatahraun milli Reykjavíkurvegar 

og Hafnarfjarðarvegar (40). Lækjargata milli Strandgötu og Reykjanesbrautar (41). 

Bessastaðahreppur: 

Álftanesvegur (416) frá Bessastaðavegi (415) um Norðurnesveg að vegamótum hjá 
Landakoti. 

Garðabær: 
Vífilsstaðavegur (412) milli Hafnarfjarðarvegar (40) og Reykjanesbrautar (41). Bæjar- 

braut milli Vífilsstaðavegar (412) og Arnarnesvegar (411). 

Kópavogur: 
Nýbýlavegur frá Sæbólsbraut að Reykjanesbraut (41). Fífuhvammsvegur frá Reykjanes- 

braut (41) að Arnarnesvegi (411) með tengingu á Hafnarfjarðarveg (40). 

Reykjavík: 
Eiðsgrandi frá mörkum Seltjarnarneskaupstaðar: Ánanaust: Hringbraut, Miklabraut og 

Vesturlandsvegur (1) að Höfðabakka; Kringlumýrarbraut frá Sætúni að Fossvogslæk:; 
Sætún, Kleppsvegur, Elliðavogur og Reykjanesbraut (41) að Breiðholtsbraut: 
Breiðholtsbraut frá Reykjanesbraut (41) að tengingu við Suðurfell; 
Fossvogsbraut frá Hringbraut við Sóleyjargötu. sunnan Öskjuhlíðar um Fossvogsdal að 

Reykjanesbraut; 

Stekkjarbakki frá Reykjanesbraut (41) að Höfðabakka. Höfðabakki frá Stekkjarbakka 
að Stórhöfða; 

Gullinbrú frá Stórhöfða að Gufunesvegi og Gufunesvegur frá Gullinbrú að athafnasvæði 
Áburðarverksmiðju ríkisins: 

Bæjarháls frá Höfðabakka að Tunguhálsi: 
Bústaðavegur frá Reykjanesbraut (41) um Öskjuhlíð að Miklatorgi; 
Sóleyjargata, Fríkirkjuvegur, Lækjargata, Kalkofnsvegur: 

Tryggvagata og Mýrargata frá Kalkofnsvegi að Ánanaustum.
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Seltjarnarnes: 

Norðurströnd og Suðurströnd frá bæjarmörkum á Eiðsgranda hringinn í kringum 

byggðina að enda við Eiðsgranda. 

Mosfellsbær: , 

Hafravatnsvegur (431) frá Vesturlandsvegi (1) um Þverholt að Alfatanga. 

Akranes: 

Akranesvegur (51) frá Esjubraut um Kalmannsbraut, Kirkjubraut, Akratorg og Akurs- 

braut að Faxabraut. og Faxabraut frá Akursbraut að Ferjubryggju. Akrafjallsvegur (503) frá 

tengingu að Höfða um Innnesveg og Esjubraut að Akranesvegi (51). 

Borgarnes: 

Vesturlandsvegur (1) frá Borgarnesbraut (531) um Borgarbraut að Hrafnakletti. Borgar- 

nesbraut (531) frá Vesturlandsvegi (1) um Borgarbraut og Brákarbraut að höfn í Brákarey. 

. Hellissandur og Rif: , 

Höskuldsbraut frá Utnesvegi (574) að Skólabraut. Ketlavíkurgata frá Utnesvegi (574) að 

enda hennar við Höskuldsá, Gata frá Utnesvegi (574) að Rifshöfn. 

Ólafsvík: 

Ólafsvíkurvegur (54) frá tengingu við Innra-Klif um Olafsbraut og Ennisbraut vestur 

fyrir byggð. Ennfremur álma „.Norðurtangi“ frá Ólafsbraut að efri enda Norðurgarðsbryggu. 

Grundarfjörður: 

Snæfellsnesvegur (57) frá því á móts við innri hafnargarð um Grundargötu að ytri 

mörkum lóðar Grundargötu 98. Ennfremur álma um Hrannarstíg frá Grundargötu að höfn. 

Stykkishólmur: 

Stykkishólmsvegur (56) frá Búðanesvegi. um Aðalgötu og Hafnargötu að höfn. 

Búðardalur: 

Vestfjarðavegur (69) frá Brekkuhvammi um Vesturbraut að Sunnubraut. Alma frá 

Vestfjarðavegi (60) um Miðbraut að bryggju. 

Patreksfjörður: 

Barðastrandarvegur (62) frá Bíldudalsvegi (63). um Strandgötu og Þórsgötu að hafnar- 

bakka í Patrekshöfn. 

Tálknafjörður: 

Tálknafjarðarvegur (617) frá innstu húsum í þéttbýli um Strandveg að brú á Hólsá. 

Bíldudalur: 

Ketildalavegur (619) frá vegamótum Bíldudalsvegar (63) við Litlu-Eyri, um Dalbraut og 

Tjarnarbraut að Lönguhlíð. Alma frá Ketildalavegi (619) um Hafnarteig að bryggju. 

Þingeyri: 

Vestfjarðavegur (60) frá Svalvogavegi (622) að tengingu 500 m innan gatnamótanna. 

Svalvogavegur (622) frá vegamótum Vestfjarðavegar (60) um Fjarðargötu og Aðalstræti að 

byggðarenda við Svalvogaveg (622) með álmu um Hafnargötu að ytri hafnargarði.
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Flateyri: 
Flateyrarvegur (64) frá Tjarnargötu um Hafnarstræti að bryggju. 

Suðureyri: 
Súgandafjarðarvegur (65) frá götu að íþróttavelli um Túngötu og Aðalgötu ásamt lykkju 

um Eyrargötu, út á móts við tengingu að iðnaðarhúsnæði á Stekkjarnesi. 

Bolungarvík: 
Djúpvegur (61) frá Grundakambi um Þuríðarbraut. Aðalstræti og Hafnargötu að 

brimbrjót. 

Ísafjörður: 
Djúpvegur (61) frá Miðtúni um Skutulsfjarðarbraut. Sólgötu. Hrannargötu og Fjarðar- 

stræti að húsinu nr. 13 við Hnífsdalsveg, ásamt álmu frá Skutulsfjarðarbraut um Pollgötu að 
höfn. Í Hnífsdalsbyggð Djúpvegur (61) frá Dalbraut um Strandgötu að Heimabæjarstíg. 

Súðavík: 
Djúpvegur (61) frá heimreið að Eyrardal um Aðalgötu að gatnamótum Höfðabrekku 

ásamt álmu um Hafnargötu frá Aðalgötu að höfn. 

Hólmavík: 
Hólmavíkurvegur (68) frá Hölðatúni um Hafnarbraut og Höfðagötu að verslunarhúsi 

Kaupfélags Steingrímsfjarðar. 

Hvammstangi: 
Hvammstangavegur (72) frá gatnamótum Veigastígs um Hvammstangabraut og Norður- 

braut að Hvammavegi. Klapparstígur, Strandgata og Smiðjugata frá Hvammstangabraut að 
nyrðri hafnargarði. 

Blönduós: 
Norðurlandsvegur (1) frá Blöndubrú að Efstubraut. Húnabraut frá Norðurlandsvegi (1) 

að Hafnarbraut og Hafnarbraut að bryggju. Hnjúkabvggð frá Norðurlandsvegi (1) að 
Aðalgötu. 

Skagaströnd: 
Skagastrandarvegur (74) frá Vetrarbraut um Fellsbraut að Oddabraut. Oddabraut frá 

Fellsbraut að Strandgötu. Strandgata. Einbúastígur og gata á hafnarsvæði að syðra horni 
Síldarverksmiðju ríkisins. 

Sauðárkrókur: 
Skagavegur (745) frá vegamótum á móts við frystihús um Evrarveg. Aðalgötu og 

Skagfirðingabraut að vegamótum við Sauðárkróksbraut (75) á Áshildarholtshæð. 

Hofsós: 
Hotsósbraut (77) frá verkstæðishúsi Pardus um Suðurbraut að Skólagötu og um 

Skólagötu að Lindargötu. Álma frá Skólagötu um Norðurbraut og Hafnarbraut að nyrðri 
(vestari) hafnargarði. 

Siglufjörður: 
Siglufjarðarvegur (76) frá Hólavegi um Hvanneyrarbraut. Túngötu. Gránugötu og 

Tjarnargötu (frá Gránugötu) að höfn. Flugvallarvegur (792) um Snorragötu að Norðurtúni. 

B33
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Ólafsfjörður: 
Ólafsfjarðarvegur (82) frá ristarhliði við suðurenda Aðalgötu um hana að Ægisgötu og 

um Ægisgötu að Hornbrekku. Garðsvegur (802) frá Ægisgötu um Aðalgötu að ristarhliði við 
Ólafsfjarðará. 

Dalvík: 

Ólafsfjarðarvegur (82) frá gatnamótum sunnan barnaskóla um Skíðabraut að Hafnar- 

braut, Hafnarbraut frá Skíðabraut að Karlsrauðatorgi, Gunnarsbraut frá Karlsrauðatorgi að 

brú á Brimnesá og Karlsrauðatorg frá Hafnarbraut að bryggju. 

Hrísey: 

Hafnargata frá Höfn að Norðurvegi. Norðurvegur frá Hafnargötu að Lambhagavegi. 

Austurvegur frá Norðurvegi að samkomuhúsi. 

Akureyri: 

Norðurlandsvegur (1) frá Hlíðarbraut um Hörgárbraut. Glerárgötu og Drottningarbraut 

að Aðalstræti við Höpfnersbryggju. 

Grenivík: 

Grenivíkurvegur (83) frá Lækjarvöllum um Miðgarða að Ægissíðu og um Ægissíðu frá 

Miðgörðum að vegamótum við Sunnuhvol. Tenging frá vegamótum við Sunnuhvol, að 

bryggju við frystihús. 

Húsavík: 

Norðausturvegur (85) frá Kringlumýri um Stangarbakka og Héðinsbraut að Baldurs- 

brekku. Naustagilsvegur frá Héðinsbraut að hafnarsvæði við Norðurgárð. 

Reykjahlíð: 

Hlíðarvegur frá Kísilvegi (87) að Múlavegi. 

Raufarhöfn: 

Norðausturvegur (85) gegnum kauptúnið og álma að höfn. þ.e. Aðalbraut frá Höfða- 

braut að Bæjarási og Hafnarbraut frá Aðalbraut að bryggju. 

Þórshöfn: 

Langanesvegur (869) í gegnum kauptúnið ásamt álmu að höfn. þ.e. Fjarðarvegur frá 

Norðausturvegi (85) að Langanesvegi. Langanesvegur frá Fjarðarvegi að hreppamörkum við 

olíustöð og Hafnarvegur frá Langanesvegi að bryggju. 

Vopnafjörður: 

Norðausturvegur (85) frá Steinholti um Hamrahlíð að Holtsgötu og um Holtsgötu og 

Kolbeinsgötu frá Holtsgötu og suður fyrir hús nr. 64. Álma að höfn frá Holtsgötu um 

Kolbeinsgötu að Hafnarbyggð og Hafnarbyggð að nýja hafnargarði. 

Fellabær: 

Austurlandsvegur (1) frá Upphéraðsvegi (931) að Lagarbraut. Upphéraðsvegur (931) frá 

Austurlandsvegi (1) að Ullartanga.
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Egilsstaðir: 

Norðfjarðarvegur (92) frá Austurlandsvegi (1) um Fagradalsbraut að Miðási. Tjarnar- 

braut frá Norðfjarðarvegi (92) að Árskógum. Árskógar frá Tjarnarbraut að Skógarlöndum og 

Skógarlönd frá Árskógum að Tjarnarbraut. Kaupvangur frá Norðfj arðarvegi (92) að mjólkur- 

stöð. 

Seyðisfjörður: 

Seyðisfjarðarvegur (93) frá kirkjugarði um Vesturveg að Vestdalseyrarvegi (951). 

Vestdalseyrarvegur (951) um Ránargötu að tengingu að verksmiðju Ísbjarnarins við Nauta- 

bás. Fjarðargata að höfn. Hánefsstaðavegur frá Vestdalseyrarvegi (951) um Austurveg. 

Hafnargötu og Strandveg að Flísarhúslæk utan og ofan Norðursíldar. 

Neskaupstaður: 

Norðfjarðarvegur (92) frá Flugvallarvegi (955) um Strandgötu. Hafnarbraut. Egilsbraut 

og Nesgötu að gatnamótum Eyrargötu. 

Eskifjörður: 

Norðfjarðarvegur (92) frá Dalbraut um Strandgötu að Botnabraut og um Botnabraut að 

gatnamótum við Hátún. Helgustaðavegur (954) um Strandgötu frá Botnabraut út fyrir ystu 

hús í samfelldri byggð. 

Reyðarfjörður: 

Norðfjarðarvegur (92) frá Stekkjarbrekku um Búðareyri og Austurveg að læk við Neðri 

Bakka. Lykkja frá Norðfjarðarvegi (92) að höfn um Búðargötu. Ægisgötu og Hafnargötu. 

Fáskrúðsfjörður: 

Suðurfjarðavegur (96) frá Skólavegi um Búðaveg að Hafnargötu. Hafnargata og 
Búðavegur frá Hafnargötu að Búðalæk. 

Stöðvarfjörður: 

Suðurfjarðavegur (96) frá gatnamótum við Grenimel um Fjarðarbraut að húsinu nr. 1. 

við Fjarðarbraut (Seli). Alma frá Suðurfjarðavegi (96) um Bankastræti að höfn. 

Breiðdalsvík: 

Breiðdalsvíkurvegur (97) frá gatnamótum við Kolluhraun um Asveg. Sólvelli og Selnes 

að hafnargarði. Flugvallarvegur (961) frá Asvegi um Sæberg að húsinu nr. 8 við Sæberg. 

Djúpivogur: 

Djúpavogsvegur (98) frá efstu þvergötu að höfn. Flugvallarvegur (966) frá Djúpavogs- 

vegi (98) um Hammersminni að beygju frá byggð. 

Höfn í Hornafirði: 

Hafnarvegur (99) frá Vesturbraut að Víkurbraut og um Víkurbraut og Álaugarevjaveg 

að höfn. Alma frá Hafnarvegi um Víkurbraut að hóteli. 

2.or 2. gr. 

Um framkvæmd við lagningu og viðhald þjóðvega samkvæmt |. gr., svo og greiðslu 

kostnaðar. skal farið samkvæmt 2.-9. gr. reglugerðar um ríkisframlag þjóðvega í kaupstöðum 

og kauptúnum nr. 257/1964.
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3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt vegalögum nr. 6, 27. mars 1977, staðfestist hér 

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

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um sama efni nr. 260, 12. maí 1986. 

Samgönguráðuneytið, 19. apríl 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 231 5. maí 1989 

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 staðfesta 

7. september 1971. 

2. gr. 

Hitaveita Seltjarnarness lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vafnsæðar 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. 

IH. KAFLI 
4. gr. 

Gjöld fyrir afnot af heita vatninu eru sem hér segir: 

a. Fastagjald á mánuði fyrir hvern hemil ...........0. 0... kr. 170,00 
b. Vatnsgjald fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils .......... kr. 686,00 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast til 
innheimtustofnunar, sem bæjarstjórn ákveður. Það eru vanskil ef gjöld eru ekki greidd innan
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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. 

lll. KAFLI 
6. gr. 

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

Fastagjald: 

Gjald á heimæð 

0-300 m? (innifalið) ...........2 000 kr. 69 275,00 
300-1000.m 22... kr./m? 83,50 

1000 mjog yfir ........220 0. kr./m* 55,40 
l aðrennslishemillágrind ............0...0 2... kr. 18 191,00 

7. 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 af hitaveitunni 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 3ja 

daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilumer, .... kr. 950,00 

í hvert skipti. 

ll. 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 á heita 
vatninu. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hitaveitustjórn og bæjarstjórn Seltjarnar- 

ness staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og 

birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 
sama efnis nr. 365, 20. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. maí 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Dalvíkur. 

1. gr. 
Hitaveitan selur hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa verið eða verða gerð, 

eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari og reglugerð fyrir Hitaveitu Dalvíkur. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil eða annan mælibúnað við inntak og/eða 

frárennsli hvers hitakerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við hámarksrennsli 

um hemil, magn skv. mæli eða samkvæmt öðrum viðurkenndum mæliaðferðum. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis. 

3. gr. 

Gjöld fyrir afnot hitaveituvatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald fyrir hvern mæli á mánuði ............. 000... kr. 272,86 
b) Vatnsgjald um vatnsmæli fyrir rúmmetravatns............... kr. 24,95 

Þar sem magnmælir er notaður er hitaveitunni heimilt að setja búnað er takmarkar 
rennsli til notenda við áætlaða hámarksvatnsþört. 

Þegar um afnot á hitaveituvatni til annars en húshitunar er að ræða, getur hitaveitan vikið 
frá framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af 
gjaldskrá þessari. 

Ennfremur getur Hitaveita Dalvíkur veitt afslátt í þeim tilvikum að hitastig vatns við 
hámarksrennsli nær ekki tilskyldu hitastigi. 

4. gr. 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp eða vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 

vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins og/eða fyrri notkun. 

Óski notandi þessi að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hitaveit- 
unnar og honum gerður sérstakur reikningur, eða hann hefur óskað eftir prófun á stillingu 
hemils eða mælis og í ljós kemur að frávik er innan 5% frá réttri stillingu skal hann greiða kr. 
670,00. 

5. gr. 

Hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega. Séu gjöldin krafin sjaldnar en mánaðarlega er 

heimilt að krefja hluta þeirra fyrirfram. 

6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann, þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 15 daga frá 

gjalddaga. 

7. gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Dalvíkur skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
Fyrir hús allt að 400 m að utanmáli 
og heimæð alltaðSOm ........0% 0. kr. 67 130,00 
ogám?þaryfir .........2.0 00 kr. 84,42
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Ef skipulagsskilmálar eru þess efnis að bifreiðageymslur við raðhús skuli byggðar 
sameiginlega, þrjár eða fleiri, það langt frá íbúðum að eðlilegra teljist að leggja sérstaka 

hitaveituheimæð að bifreiðageymslum, skuli gjald fyrir heimæð reiknast af rúmtaki hverrar 

geymslu. 

Gjald fyrir hvern rúmmetra verði kr. 167,91. 

Rúmmál húsa miðast við stærðir samkvæmt reglum Fasteignamats ríkisins. Heimæða- 

gjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð, hvort sem það verður tengt hitaveitunni 
eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðagjald af búpeningshúsum á jörðum og lögbýlum, nema 
þeim útihúsum sem tengd verða veitukerfinu. 

Ef um er að ræða lagnir í dreifða byggð eða samkvæmt sérsamningi hitaveitunnar við 

önnur sveitarfélög, er heimilt að krefjast heimæðagjalds umfram 50 m lögn sem nemur 

útlögðum kostnaði við lagnir til viðkomandi aðila, nema um annað sé sérstaklega samið. 
Gjald þetta skal þó aldrei vera lægra en nemur lágmarks tengigjaldi hitaveitunnar. 

8. gr. 
Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1. apríl 

1989, 136,1 stig. Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum þessum í samræmi við birtingu á 

nefndri vísitölu. 
Breytingar á vatnsgjöldum samkvæmt 3. gr. skulu háðar samþykktum bæjarstjórnar 

Dalvíkur, að fengnum tillögum frá veitunefnd. 
Breytingar á gjaldskrá þessari skulu staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

9. gr. 

Nú er tengingu lokið og er þá heimæðagjaldið gjaldkrætt. Þó er heimilt að veita gjaldfrest 

allt að S árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á um vexti af 
eftirstöðvum gjaldsins. 

10. gr. 

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

11. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, 
sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld skv. gjaldskrá þessari. Heimilt er að loka vatnsrennsli 

að húsi, sem hitaveitugjöld skv. gjaldskrá þessari eru vangreidd af. 
Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 

opnun á ný greiðir sá sem vanskilum veldur, hverju sinni kr. 1 340,00. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Dalvíkur og sett 

samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og 

birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 
sama efnis nr. 92, 16. febrúar 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 3. maí 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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REGLUGERÐ 

um búmark og fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur 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 utan lögbýla skv. reglugerð þessari. 

Ærgildisafurð er afurðaeining. Ein ærgildisafurð telst vera 18.2 kg af kindakjöti og 

tilsvarandi magn af slátri og gærum, eða 174 lítrar af mjólk. 

Ærgildi er talin vetrarfóðruð sauðkind. Ærgildi í nautgripum reiknast þannig: kýr 20 
ærgildi, kelfd kvíga 12, vetrungur 8 og kálfur 4 ærgildi. 

Lögbýli eða jörð er í reglugerð þessari skilgreint skv. 1. gr. ábúðarlaga nr. 64. 31. maí 
1976 með síðari breytingum. 

Félagsbú er sameiginlegur búrekstur tveggja eða fleiri einstaklinga á einu eða fleiri 

lögbýlum með samningi, sem hlotið hefur samþykki landbúnaðarráðuneytisins skv. jarðalög- 

um nr. 65/1976 með síðari breytingum. 

Fullvirðisréttur er það magn mjólkur og sauðfjárafurða, sem framleiðendum er ábyrgst 

fullt verð fyrir á grundvelli búvörusamnings skv. a-lið 30. gr. 1. nr. 46/1985. 
Fullvirðismark er samanlagður fullvirðisréttur allra framleiðenda á búmarkssvæði til 

framleiðslu mjólkur eða sauðfjárafurða, reiknaður sem hlutfall af samanlögðu búmarki 

svæðisins í viðkomandi búgrein. 

Il. KAFLI 
Um búmark. 

2. gr. 

Búmark það, sem í gildi var við stjórn á framleiðslu mjólkur- og sauðfjárafurða 

samkvæmt búmarksskrá Framleiðsluráðs landbúnaðarins, við gildistöku þessarar reglugerðar 
heldur gildi sínu, þó þannig að: 

a. Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimilt, að fengnum tillögum hlutaðeigandi búnaðar- 

sambands, að þrengja búmark á félagsbúum, ef aðilum að félagsbúi hefur fækkað frá árinu 

1979. Skerðing þessi má að hámarki nema því, að hver aðili að félagsbúi hafi 600 ærgilda 

búmark í mjólk eða 450 ærgildi í sauðfjárafurðum, en 660 eða 500 ærgildi, ef aðeins einn 

aðili er eftir, enda hafi þeir eða hann meirihluta tekna sinna af búinu miðað við næstliðið 

almanaksár. Sama gildir um búmark á lögbýli, sem fengið hefur ákvarðað búmark vegna 
félagsbús eða fleirbýlis eftir 1979, ef einhver aðili, sem átti hlut að því búmarki, er hættur 

búrekstri eða hefur flutt lögheimili sitt af lögbýlinu og aðilum búsins þannig fækkað. Við 

skerðingu búmarks á blönduðum búum, skal miða við hlutfallið á milli ofangreindra 
ærgildistalna fyrir mjólk og sauðfé. 

b. Framleiðsluráð landbúnaðarins skal innkalla búmark þeirra lögbýla sem hafa verið í eyði í 

tvö ár eða lengur. Búmark sem ráðstafað hefur verið með samningi skal þó ekki innkallað 

fyrr en að samningstíma loknum. Innkalla skal búmark framleiðanda sem býr ekki á 

lögbýli, um leið og hann hættir búvöruframleiðslu í viðkomandi grein. Framleiðandi utan 
lögbýlis getur ekki ráðstafað búmarki sínu, hvorki með bústofni eða á annan hátt.
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c. Sé lögbýli í ábúð, er Framleiðsluráði landbúnaðarins heimilt, að fengnum tillögum 
hlutaðeigandi búnaðarsambands, að innkalla búmark þeirra lögbýla, þar sem nautgripir 
og/eða sauðfé hefur ekki verið skráð á forðagæsluskýrslu á árabilinu 1983-1988, að báðum 
árum meðtöldum, nema um sé að ræða leigu á búmarkinu til Framleiðnisjóðs landbúnað- 
arins, sbr. reglugerðir nr. 370/1985 og 406/1986. 

3. gr. 
Heimilt er Framleiðsluráði landbúnaðarins, að fengnu samþykki viðkomandi búnaðar- 

sambands, að auka búmark á lögbýlum, hjá framleiðendum sem um það sækja, sé það til 
ráðstöfunar í hlutaðeigandi búgrein. Aukningu búmarks í einni búgrein má binda því skilyrði 
að fallið sé frá jafnmörgum ærgildum í annarri búgrein sem háð er búmarki. 

Einungis er heimilt að ráðstafa því búmarki sem til fellur á hverju búmarkssvæði skv. a-, 
b- og c-liðum 2. gr. 

d. gr. 
Umsókn um aukið búmark skal senda viðkomandi búnaðarsambandi. Búnaðarsamband 

gerir tillögu um afgreiðslu og sendir til Framleiðsluráðs landbúnaðarins ásamt upplýsingum 
héraðsráðunautar um fyrirhugaðan búrekstur. Ef um nýjan framleiðanda er að ræða, skal 
héraðsráðunautur staðfesta upplýsingar um starfsmenntun og/eða reynslu umsækjanda í 
þeirri búgrein eða þeim búgreinum sem hann hyggst stunda. 

5. gr. 
Framleiðendum er óheimilt að ráðstafa búmarki milli lögbýla. Með samþykki búnaðar- 

sambands er þó heimilt að skipta á mjólkur- og sauðfjárbúmarki. Leiguliðar þurfa að auki 
skriflegt samþykki jarðareiganda til slíkrar ráðstöfunar. 

Heimilt er að skipta á búmarki til mjólkurframleiðslu milli búmarkssvæða gegn tilsvar- 
andi búmarki í sauðfjárframleiðslu, enda liggi fyrir því samþykki aðalfunda hlutaðeigandi 
búnaðarsambanda. Um ráðstöfun þessa búmarks fer eftir ákvæðum 3. og 4. gr. 

6. gr. 
Búmarki skal skipt eftir svæðum, sem eru þessi: 

Nr. Svæði: 

1. Gullbringu- og Kjósarsýsla, Grindavík, Keflavík, Njarðvík, Hafnarfjörður, Kópa- 
vogur, Garðabær, Reykjavík, Seltjarnarnes og Mosfellsbær. 

2 Borgarfjarðarsýsla utan Skarðsheiðar og Akranes. 

3. Borgarfjarðarsýsla innan Skarðsheiðar. 
4. Mýrasýsla og Borgarnes. 

R) Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla, Ólafsvík og Stykkishólmur. 
6. Dalasýsla. 

7.-10. Búmarkssvæði Búnaðarsambands Vestfjarða: 

Austur-Barðastrandarsýsla 

Vestur-Barðastrandarsýsla 

Vestur-Ísafjarðarsýsla 

N-Ísafjarðarsýsla, Ísafjörður og Bolungarvík. 

11. Strandasýsla. 

12. Vestur Húnavatnssýsla. 

13. Austur Húnavatnssýsla. 

14. Skagafjarðarsýsla, Sauðárkrókur, og Siglufjörður. 
15. Eyjafjarðarsýsla, Akureyri, Dalvík, Ólafsfjörður og Suður Þingeyjarsýsla vestan 

Ljósavatnshrepps.
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16. Aðrir hreppar Suður Þingeyjarsýslu og Húsavík. 

17. Norður Þingeyjarsýsla. 

18. Skeggjastaða- og Vopnafjarðarhreppur. 

19. Norður Múlasýsla að öðru leyti, Seyðisfjörður, hreppar í Suður Múlasýslu á Héraði, 

ásamt Helgustaða-, Reyðarfjarðar-, Búða- og Fáskrúðsfjarðarhreppum, Eskifirði og 

Egilsstaðabæ. 

20. Norðfjörður, Neskaupstaður og Mjóifjörður. 

21. Stöðvar-, Breiðdals-, Berunes-, Búlands-, og Geithellnahreppar. 

22. Austur Skaftafellssýsla. 

23. Vestur Skaftafellssýsla. 

24. Rangárvallasýsla. 

25. Árnessýsla og Selfoss. 

7. gr. 

Þar sem hluti búmarkssvæðis fellur innan félagssvæðis annars búnaðarsambands skulu 

viðkomandi búnaðarsambönd fjalla sameiginlega um málefni framleiðenda á þeim hluta 

búmarkssvæðisins. 

8. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins heldur skrá um búmark og lætur búnaðarsamböndum 

árlega í té búmarksskrá fyrir starfssvæði þeirra, ásamt sérstakri skrá yfir breytingar, sem orðið 

hafa á búmarki þar undangengið ár, og skrá um samanlagt búmark í hverri búgrein á 

einstökum búmarkssvæðum landsins. 

9. gr. 

Reglugerð þessi tekur ekki til búmarks vegna framleiðslu nautakjöts sem sett var á 

grundvelli laga nr. 95/1981 sbr. 1. nr. 46/1985. 

11. KAFLI 

Fullvirðisréttur til mjólkurframleiðslu verðlagsárið 1989—1990. 

10. gr. 

Heildarfullvirðisréttur til mjólkurframleiðslu á verðlagsárinu 1989—1990 telst vera það 

magn mjólkur sem um hefur verið samið fyrir verðlagsárið skv. búvörusamningi dags. 20. 

mars 1987. 

11. gr. 

Hverjum mjólkurframleiðanda skal reiknaður sami fullvirðisréttur til mjólkurfram- 

leiðslu á verðlagsárinu 1989-1990 og honum var ákveðinn fyrir verðlagsárið 1988-1989 með 

reglugerð nr. 305/1988, með eftirtöldum frávikum: 
1. Breytingum sem orðið hafa vegna staðfestra samninga milli framleiðenda, endurút- 

hlutunar búnaðarsambanda og skipta á vegum framleiðenda á fullvirðisrétti í sauðfé og 

mjólk. 
2. Vegna endurúthlutunar á 430 þús. lítrum, skv. ákvæðum reglugerðar nr. 305/1988. Um 

endurúthlutun fer skv. 4. tl. 13. gr. þeirrar reglugerðar, að teknu tilliti til leigu- og 

sölusamninga, sem framleiðendur gerðu við Framleiðnisjóð landbúnaðarins verðlagsárið 

1988-1989. Úthlutun samkvæmt þessum lið getur að hámarki orðið 5% af nýtanlegum 

fullvirðisrétti svæðisins. Endurúthlutun skal lokið eigi síðar en 1. ágúst 1989. Óheimilt er 

án samþykkis Framleiðsluráðs landbúnaðarins að nýta fullvirðisrétt skv. þessum tölulið 

með öðrum hætti en innleggi mjólkur í afurðastöð. 

3. Vegna samningsauka á fullvirðisrétti í mjólkurframleiðslu sbr. 12. grein.
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12. gr. 

Aukningu heildarfullvirðisréttar á verðlagsárinu 1989—1990 samkvæmt búvörusamningi 

— einni milljón lítra — skal ráðstafað þannig: 

1. 95.000 lítrum verði varið til sérstakra leiðréttinga á fullvirðisrétti, samkvæmt tillögum 
Framleiðsluráðs landbúnaðarins sem landbúnaðarráðherra staðfestir. 

2. 100.000 lítrum skal varið til skipta á fullvirðisrétti til sauðfjár- og mjólkurframleiðslu. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins annast framkvæmd þeirra skipta eftir reglum sem 

landbúnaðarráðherra staðfestir. Framleiðandi skal fá eina ærgildisafurð í mjólk fyrir 1,2 

ærgildisafurðir í sauðfé, en framleiðandi sem lætur eina ærgildisafurð í mjólk fær 1,25 

ærgildisafurð í sauðfé. Forgang að slíkum skiptum hafa framleiðendur á lögbýlum þar 

sem breytingar á framleiðslumagni krefjast ekki nýrra fjárfestinga. Þá skal við slík skipti 

taka mið af markaðsaðstæðum, landnýtingarsjónarmiðum og búrekstraraðstöðu í við- 

komandi greinum á býlinu. Leita skal samþykkis viðkomandi búnaðarsambands fyrir 
slíkum skiptum. Við skipti á fullvirðisrétti skv. þessum lið fylgja sjálfkrafa skipti á 

tilsvarandi ærgildum af búmarki. 
3. 805.000 lítrum skal úthluta til búmarkssvæða í hlutfalli við fullvirðisrétt þeirra til 

mjólkurframleiðslu verðlagsárið 1986/1987. A.m.k. 40% af hlut hvers búmarkssvæðis 
skal viðkomandi búnaðarsamband ráðstafa til þeirra sem búa við þröngan kost vegna lítils 
fullvirðisréttar á hvern vinnandi mann á búinu (t.d. vegna ættliðaskipta), lítilla möguleika 

til annarrar tekjuöflunar en af mjólkur- og sauðfjárframleiðslu eða erfiðra félagslegra 

aðstæðna. Heimilt er búnaðarsambandi að ráðstafa allt að 70% af hlut svæðisins á 

ofangreindan hátt. Tilkynning um hversu hátt hlutfall búnaðarsamband hyggst nota til 
slíkra ráðstafana skal hafa borist Framleiðsluráði landbúnaðarins eigi síðar en 1. júní 1989 
og skal ráðstöfun lokið fyrir 1. ágúst 1989. Heimilt er búnaðarsambandi, að fengnu 
samþykki ráðherra, að nota minna en 40% af hlut búmarkssvæðisins til þessarar 
ráðstöfunar telji það hennar ekki þörf. Sá fullvirðisréttur sem búnaðarsamband úthlutar 

ekki skiptist jafnt á milli mjólkurframleiðenda á svæðinu, þó þannig að á blönduðum 
búum lækkar úthlutun sem nemur hlutfalli fullvirðisréttar í sauðfé. Þess skal gætt að hver 
aðili að félagsbúi, sem samþykkt hefur verið af landbúnaðarráðuneyti, telst sérstakur 
framleiðandi sbr. 1. gr. 1. nr. 46/1985. 

13. gr. 

Búnaðarsambandi er heimilt að fela Framleiðsluráði landbúnaðarins að annast fyrir sína 
hönd verkefni þau sem því eru falin með reglugerð þesari. 

Framleiðsluráð ákveður fresti til umsókna og til afgreiðslu þeirra. Skal umsóknarfrestur 
eigi vera skemmri en 3 vikur og hann auglýstur með tryggilegum hætti. 

14. gr. 

Mjólkurframleiðanda er heimilt, með samkomulagi við viðkomandi afurðastöð, að nýta 
af fullvirðisrétti sínum verðlagsárið 1990-1991 jafngildi allt að 5% af fullvirðisrétti skv. 11. og 
12. gr. með innleggi á verðlagsárinu 1989—1990, svo og að geyma allt að 5% af fullvirðisrétti til 
næsta verðlagsárs. Í sam komulagi þessu skal m.a. taka fram um greiðslu þessara afurða, sbr. 
2. mgr. 29. gr. 1. nr. 46/1985. 

Landbúnaðarráðherra er heimilt, að fengnum tillögum framkvæmdanefndar búvöru- 

samninga og með hliðsjón af markaðsaðstæðum á einstökum búmarkssvæðum, að ákveða að 

ríkissjóður greiði fyrir ónotaðan fullvirðisrétt allt að 5 hundraðshlutum af fullvirðisrétti 

einstakra framleiðenda. Ákvörðun landbúnaðar ráðherra skal liggja fyrir eigi síðar en 1. mars 

1990. Ákvæði þessarar málsgreinar gilda þó ekki um ígildi þess mjólkumagns sem úthlutað var 

skv. 1. tl. 5. gr. reglugerðar nr. 37/1986 og 13. gr. reglugerðar nr. 339/1986. Ónotaður
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fullvirðisréttur umfram það er að framan greinir fellur til viðkomandi búmarkssvæðis og skal 

ráðstafa honum til annarra framleiðenda eftir því sem þörf krefur vegna uppgjörs verðlagsárs- 
ins, fyrst til þeirra sem hafa fullvirðisrétt minni en 80% af búmarki, en aldrei meiru en sem 
nemur búmarki viðkomandi lögbýlis. 

Greiðsla fyrir Ónotaðan fullvirðisrétt skal taka mið af hlutfalli launa- og fjármagnskostn- 
aðar (afskifta og vaxta) vegna mjólkurframleiðslu í verðlagsgrundvelli kúabús 1. júní 1990. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins annast greiðslur þessar samkvæmt nánari reglum, er landbún- 
aðarráðherra setur. 

IV. KAFLI 
Ýmis ákvæði. 

15. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins reiknar út fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur sam- 
kvæmt 11. og 12. gr. og heldur skrá um fullvirðisrétt, og lætur afurðastöðvum og búnaðarsam- 

böndum í té eintak af henni fyrir starfssvæði viðkomandi afurðastöðvar og búnaðarsambands. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins aflar upplýsinga og annast útreikninga vegna fram- 

kvæmdar þessarar reglugerðar og hefur eftirlit með uppgjöri afurðastöðva við framleiðendur. 

16. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins skal tilkynna framleiðendum fullvirðisrétt þeirra . Þeir 
eiga þess kost að gera athugasemdir við hann og skulu þær berast Framleiðsluráði landbúnað- 

arins innan 30 daga frá birtingu tilkynningar, ella gildir hann fyrir verðlagsárið. Framleiðslu- 

ráð landbúnaðarins endurskoðar tölulega útreikninga, sem athugasemdir eru gerðar við og 

tilkynnir framleiðanda niðurstöðu sína. 

Berist Framleiðsluráði ekki athugasemdir við þá niðurstöðu innan 25 daga frá dagsetn- 
ingu úrskurðarins, gildir hún fyrir hlutaðeigandi verðlagsár. Viðkomandi framleiðandi, hefur 

þó rétt til að skjóta ágreiningnum með rökstuddri kæru til nefndar, sem skipuð er skv. 31. gr. 

IL.nr. 46/1985, uni hann ekki niðurstöðunni. Skal nefndin fella úrskurð sinn og tilkynna hann 
framleiðanda innan 30 daga frá því erindi berst henni. Með sama hætti skal nefnd þessi 

úrskurða um ágreining, sem rísa kann vegna framkvæmdar á ákvæðum 2.-4. gr., 17. gr. og 20. 
gr. þessarar reglugerðar. 

17. gr. 

Framleiðendum er óheimilt að ráðstafa fullvirðisrétti fyrir verðlagsárið 1989—1990 milli 

lögbýla. Með samþykki búnaðarsambands er þó heimilt að skipta á fullvirðisrétti í sauðfé og 
mjólk. Leiguliðar þurfa að auki skriflegt samþykki jarðareiganda fyrir slíkri ráðstöfun. 

Heimilt er framleiðanda, sem ekki nýtir sinn fullvirðisrétt, að leggja hann inn til leigu 
gegn föstu fyrirfram ákveðnu gjaldi hjá búnaðarsambandi, að fengnu samþykki jarðareiganda 

ef um leiguábúð er að ræða. Leigutími getur lengst orðið til 1. september 1992. Búnaðarsam- 

band skal ráðstafa þeim fullvirðisrétti er til fellur á fyrrgreindan hátt með því að leigja hann 

öðrum framleiðendum. Framleiðendur sem hafa heildarfullvirðisrétt undir 450 ærgildisafurð- 
um skulu hafa forgang til leigu fullvirðisréttar. Sömuleiðis skulu þeir framleiðendur sem falla 

undir ákvæði 3. tl. 12. gr. hafa forgang. Að öðru jöfnu skal leitast við að láta leigu á rétti innan 

sveitarfélags njóta forgangs og þess gætt að fullvirðisréttur sem leigður er með fyrrgreindum 

hætti krefjist ekki nýrra fjárfestinga í byggingum. 

Þeir framleiðendur sem vilja taka fullvirðisrétt á leigu leggi inn umsókn þar um hjá 

viðkomandi búnaðarsambandi. Landbúnaðarráðherra ákveður leigugjald fyrir þann fullvirð- 
isrétt sem leigður er á þennan hátt að fengnum tillögum Framleiðsluráðs landbúnaðarins. 

Leiga fullvirðisréttar á þennan hátt getur aldrei orðið öðrum en ábúendum á lögbýlum 

tekjustofn samkvæmt ákvæðum þessarar greinar.
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18. gr. 

Heimilt er landbúnaðarráðherra að færa fullvirðisrétt mjólkurframleiðenda milli ríkis- 

jarða innan sama búmarkssvæðis að fengnum meðmælum viðkomandi búnaðarsambands. 
Einnig er landbúnaðarráðherra heimilt að færa fullvirðisrétt milli búa í eigu ríkisins 

(tilraunabúa, skólabúa o.s.frv.). 

19. gr. 

Við ábúendaskipti á lögbýlum skal samanlögð framleiðsla fráfarandi bónda og þess sem 
tekur við teljast framleiðsla lögbýlisins á viðkomandi verðlagsári. Framleiðsla fráfarandi 
bónda hefur forgang í fullvirðisrétt býlisins á verðlagsárinu nema um annað sé samið milli 
aðila. 

Framleiðanda er óheimilt, án samþykkis hlutaðeigandi búnaðarsambands, að selja eða 

leigja þann fullvirðisrétt til mjólkurframleiðslu sem hann hefur hlotið á grundvelli 14. gr. 
reglugerðar nr. 339/1986 og 14. gr. reglugerðar nr. 291/1987, sbr. einnig 3. tl. 11. gr. þessarar 
reglugerðar. 

20. gr. 

Sé jörð ekki í ábúð skal Framleiðsluráð landbúnaðarins innkalla fullvirðisrétt jarðarinn- 
ar, enda hafi jörðin verið í eyði í a.m.k. tvö ár og samningur ekki í gildi um ráðstöfun 

fullvirðisréttar. 
Fullvirðisréttur sem fylgir innkölluðu búmarki skv. blið 2. gr. og annar sá fullvirðisréttur 

sem fellur til búnaðarsambands kemur til endurúthlutunar á viðkomandi búmarkssvæði skv. 
ákvæðum í 3. tl. 12. gr. 

21. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt 59. gr. laga nr. 46. 27. júní 1985 um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum. Með mál út af brotum skal farið að hætti 

opinberra mála. 

Reglugerð þessi er sett skv. lögum nr. 46. 27. júní 1985 um framleiðslu, verðlagningu og 

sölu á búvörum og öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 10. maí 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon   
Jón Höskuldsson 

9. maí 1989 , Nr. 234 
GJALDSKRA 

fyrir afnot flugvalla. 

Gildissvið. 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir afnot flugvalla á Íslandi, annarra en Keflavíkurflugvallar. 

Gjöld fyrir millilandaflug verða innheimt fyrir afnot alþjóðlegra flugvalla á Íslandi. Skrá 

yfir þá flugvelli er birt í flugmálahandbók (AIP Iceland), sem gefin er út af flugmála- 
stjórn. 

1.3 Gjöld fyrir innanlandsflug verða innheimt fyrir afnot þeirra flugvalla þar sem áætlunar- 

flug er stundað. Skrá yfir þá flugvelli er birt í flugmálahandbók (AIP Iceland), sem gefin 

er út af flugmálastjórn. 
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2.0 Lendingargjald. 

2.1 Fyrir hverja lendingu loftfars í millilandaflugi á flugvöllum, sbr. 1.2., skal greiða gjald 
samsvarandi (7,75) Bandaríkjadölum fyrir hver byrjuð 1 000 kg af massa þess. Lágmarks-
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lendingargjald skal vera samsvarandi USD (96,00) þó með þeim fyrirvara að umrætt 
lágmarksgjald gildi aðeins fyrir loftför sem hafa 5 700 kg massa eða meira. 
Loftfar með massa 2 000 kg og meira, en minna en 5 000 kg skal greiða kr. (650,00) fyrir 

hverja lendingu í innanlandsflugi sbr. gr. 1.3. 
Loftfar með massa 5 000 kg og yfir skal greiða fyrir hverja lendingu kr. (140,00) fyrir hver 

byrjuð 1 000 kg af massa þess í innanlandsflugi á flugvöllum, sbr. gr. 1.3. 

Fyrir þjónustu flugvallar eða notkun utan auglýstra þjónustutíma greiðist að auki gjald 

sem svarar til útkalls samkvæmt kjarasamningi flugvallarstarfsmanna í 235. lfl., þó ekki, 

ef um er að ræða tímabil dagvinnu kl. 09:00-17:00 virka daga. 

Stæðisgjald. 

Stæðisgjald er ekkert fyrir fyrstu 6 klst. 

Fyrir næstu 24 klst., eða brot þar af, skal fyrir loftfar í millilandaflugi greiða stæðisgjald 
samsvarandi (0,55) Bandaríkjadal fyrir hver byrjuð 1 000 kg af massa þess. 

Undanþágur. 
Eftirfarandi undanþágur eru veittar frá lendingar- og stæðisgjöldum: 

Loftför í sjúkraflugi eða leitar- og björgunarflugi. 

Loftför, sem verða að snúa við til brottfararflugvallar vegna veðurs eða annarra orsaka. 
Loftför, sem lenda eftir að hafa farið prófflug eftir viðgerð, enda hafi ekki verið lent á 

öðrum flugvelli. 
Loftför, sem eingöngu flytja erlenda þjóðhöfðingja eða aðalframkvæmdastjóra Samein- 
uðu þjóðanna og fylgdarlið þeirra. 
Loftför í eigu íslenska ríkisins eða rekin af því. 
Að öðru leyti er flugmálastjórn heimilt að fella niður lendingar- og stæðisgjöld, þegar 
sérstaklega stendur á. 

Þjónustugjald. 

Heimilt er að innheimta þjónustugjald af loftförum í millilandaflugi samkvæmt gjaldskrá 

staðfestri af samgönguráðuneyti. 
Sé þjónustugjald ekki innheimt af flugmálastjórn, skal það greitt til félags, sem hlotið 

hefur heimild flugmálastjórnar til að annast þjónustu við loftför í millilandaflugi. 

Flugskýlisgjald. 
Fyrir afnot flugskýlis á vegum flugmálastjórnar skal greiða eftirfarandi leigugjöld fyrir 
hver byrjuð 1 000 kg af massa loftfars: 

a) Innanlandsflug: Kr. (155,00) fyrir hvern byrjaðan sólarhring eða kr. (2 360,00) á 
mánuði. 

b) Millilandaflug: Samsvarandi 3,10 Bandaríkjadölum fyrir hvern byrjaðan sólarhring. 

Flugskýlisgjöld samkvæmt gr. 6.1 miðast við óupphitað flugskýli. Sé flugskýli upphitað er 

hitunarkostnaður innheimtur sérstaklega. 
Fyrir afnot heilla flugskýla eða tiltekinna hluta þeirra, svo og fyrir afnot annarra bygginga 

og lóða á vegum flugmálastjórnar, skal greiða leigugjöld samkvæmt leigusamningi milli 

flugmálastjórnar og leigutaka. Upphæð leigugjalda skal almennt við það miðuð, að þau 

standi straum af tilkostnaði flugmálastjórnar við umrædd mannvirki. 

Almenn ákvæði. 

Þar sem getið er um massa loftfars er átt við leyfilegan hámarksmassa þess. 

Gjöld sem ekki eru staðgreidd, verða innheimt með útsendingu reikninga eða gíróseðla. 

Greiðslu ber að inna af hendi innan 30 daga frá útsendingardegi reiknings eða gíróseðils. 

Verði gjöld ekki greidd á gjalddaga skal flugmálastjórn innheimta hæstu lögleyfðu 

dráttarvexti.



9. maí 1989 463 

8.0 Gildistaka. 

Nr. 234 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt 78. gr. laga um loftferðir nr. 34 21. maí 1964, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. júní 1989 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi gjaldskrá nr. 179 6. apríl 1988 um sama efni. 

Samgönguráðuneytið, 9. maí 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Halldór S. Kristjánsson. 

9. maí 1989 

2.5 

2.6 

2.7 

GJALDSKRÁ 
fyrir þjónustu loftferðaetftirlits flugmálastjórnar. 

Afgreiðslugjöld. 
Endurnýjun skírteina einstaklinga, þ.m.t. endurútgáfa glataðra skír- 

tEINA 22... 
Breyting á skírteinum einstaklinga, þ.m.t. innfærsla viðbótarréttinda í 

skírteini .............. 

Fullgilding erlenda skírteina einstaklinga ................... 

Útgáfa, endurútgáfa, breyting og endurnýjun lofthæfisskírteina vél- 

knúinna loftfara og breyting skrásetningarskírteina, þ.m.t. breytingar 

áskrásetningarmerkjum ............00 00 

Skoðunar- og eftirlitsgjöld loftfara. 

Skoðunar- og eftirlitsgjöld loftfara miðast við skráðan hámarksflug- 
taksþunga þeirra. 

Gjald fyrir fyrstu útgáfu lofthæfisskírteinis er það sama og árlegt 

skoðunar- og eftirlitsgjald. 
Gjald fyrir útgáfu lofthætisskírteinis til útflutnings er helmingur árlegs 
skoðunar- og eftirlitsgjalds. 

Gjald fyrir tímabundið lofthæfisskírteini (t.d. framlengingu lofthætis- 

skírteinis eða ferjuheimild), fer eftir gildistíma sem hlutfall af árgjaldi 
fyrir hvern byrjaðan mánuð. 

Hálft árlegt skoðunar- og eftirlitsgjald skal greiða í maí og nóvember ár 

hvert fyrir næstliðið hálft ár eða hluta úr ári sem loftfarið hafði gilt 

íslenskt lofthætisskírteini og reiknast þá hlutfallslega fyrir hvern byrj- 

aðan mánuð. 

Fari skoðun og/eða eftirlit fram erlendis greiðir eigandi eða umráðandi 

(notandi) fargjöld skoðunarmanna og dagpeninga samkvæmt kjara- 
samningum starfsmanna ríksins. 
Árleg skoðunar- og eftirlitsgjöld fyrir loftför eru: 

a) fyrirloftför alltaðS700kg .........0%. 000. 

t gjaldfyrir þyngd ..........0.0. 

b) fyrir loftför 5701-50000kg.....02%.00. 000 
t gjald fyrir þyngd umfram S700kg .........0 000 

c) fyrir loftför yfir SO000kg ........ 0. 
gjald fyrir þyngd umfram S0000kg.........%.0 000. 

Nr. 235 

Kr. 

2 000,00 

600,00 
8 000,00 

4 000,00 

4 200,00 kr. 
6,50 kr/kg 

42 000,00 kr. 
4,70 kr/kg 

260 000,00 kr. 
2,70 kr/kg
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3.0 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

4.0 

4.1 

4.2 

Skoðunar- og eftirlitsgjöld flugrekenda. 

Skoðunar- og eftirlitsgjöld flugrekenda miðast við fjölda þeirra loft- 

fara, sem flugrekandi rekur í starfsemi sinni og hámarksflugtaksþunga 

þeirra. 
Gjald við fyrstu útgáfu flugrekstrarleyfis er það sama og árlegt skoðun- 
ar- og eftirlitsgjald, og miðast þá við fyrirhugaðan rekstur sem sótt er 

um hvað varðar fjölda og þyngd loftfaranna. 

Hálft árlegt skoðunar- og eftirlitsgjald skal greiða í maí og nóvember ár 

hvert fyrir næstliðið hálft ár eða hluta úr ári sem flugrekandi hafði gilt 
flugrekstrarleyfi og reiknast þá hlutfallslega fyrir hvern byrjaðan 

mánuð sem hvert loftfar var í rekstri hjá flugrekanda á tímabilinu. 
Fari skoðun og/eða eftirlit fram erlendis greiðir eigandi eða umráðandi 

(notandi) fargjöld skoðunarmanna og dagpeninga samkvæmt kjara- 
samningum starfsmanna ríkisins. 

Árleg skoðunar- og eftirlitsgjöld flugrekenda eru sem hér segir: 

a) fyrir hvert loftfar undir2700kg .......0%0.. 000 

b) fyrir hvert loftfar 2701-5700 kg .......0. 0. 
c) fyrir hvert loftfar 5701-S0000kg ....0..000 0 
d) fyrir hvert loftfar yfir SO000kg .....2..00 

Prófgjöld. 
Fyrir bókleg próf greiðist eftirtalin gjöld: 

a) einkaflugmannspróf ..........%. 00 

b)atvinnuflugmannspróf ...........0 0. 
c)blindflugspróf .......... 020. 

d)flugkennarapróf .........02.0 0 
e) flugumsjónarmannspróf ......... 020 

f) flugvéltæknispróf ..........00 0 
g) flugrekstrarstjóra- og tæknistjórapróf ........... 0... 
h) fyrir hlutapróf og endurtekningu prófa í einstökum greinum greiðist 

fyrir hverjagr€ein..........0 0. 

Verkleg próf eru tekin hjá prófdómurum sem tilnefndir hafa verið eða 

staðfestir af flugmálastjórn/loftferðaettirliti. Próftakar leggja sjálfir til 
loftför og greiða kostnað af próftökunni til flugmálastjórnar. 

Greiðsla gjalda samkvæmt þessari gjaldskrá. 

Afgreiðslugjöld samkvæmt 1.0 greiðast hjá loftferðaeftirliti flugmála- 

stjórnar, en öll önnur gjöld greiðast hjá gjaldkera flugmálastjórnar á 

Reykjavíkurflugvelli. Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt lögum um 

loftferðir nr. 34 21. maí 1964 staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. Júní 

1989 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 556 4. desember 1987 um sama 
efni. 

Samgönguráðuneytið, 9. maí 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 

9. maí 1989 

Kr. 

9 000,00 

18 000,00 

60 000,00 

90 000,00 

Kr. 

4 000,00 

6 000,00 

5 000,00 

5 000,00 

6 000,00 

6 000,00 

3 000,00 

1 000,00 

  

Halldór S. Kristjánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 35, nr. 229-235. Útgáfudagur 12. maí 1989.
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REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum út af Stafnesi. 

Í. gr. 
Allar togveiðar eru bannaðar á svæði sem markast af línu sem dregin er réttvísandi vestur 

frá Stafnesvita í punkt 63958'2 N — 23%05'0 V þaðan í punkt 64911'4 N — 23914'4 V og loks í 
punkt 64912'5 N — 23907'4 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, 18. maí 1989. 

F. h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson. 

9. maí 1989 Nr. 237 

REGLUGERÐ 

um bann við veiðum smábáta. 

1. gr. 
Á eftirgreidum tímabilum eru allar fiskveiðar, aðrar en grásleppuveiðar, bannaðar á 

bátum minni en 10 brl., sem ekki hafa sérstök botnfiskveiðileyfi skv. 5. gr. laganr.3,8. janúar 
1988, um stjórn fiskveiða 1988-1990. 

1. Frá og með 1. júní 1989 til og með 7. júní 1989. 

2. Frá og með 30. júlí 1989 til og með 8. ágúst 1989. 
Veiðibönn þessi taka ekki til minni báta 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. 
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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. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 228 24. apríl 1989, um bann við veiðum 

smábáta. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 9. maí 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónsson. 
  

Þórður Eyþórsson. 

Nr. 238 10. maí 1989 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 305 14. júní 1988 um búmark og 

fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur verðlagsárið 1988—1989, 

sbr. breytingu með reglugerð nr. 527/1988. 

1. gr. 

Á eftir 1. mgr. 18. gr. reglugerðar nr. 305/1988, sbr. 1. gr. reglugerðar nr. 527/1988 komi 

ný málsgrein, er verði 2. mgr., svohljóðandi: 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er landbúnaðarráðherra heimilt, að fengnu samþykki 

viðkomandi búnaðarsambands, að staðfesta samninga milli framleiðenda um ráðstöfun 

fullvirðisréttar sem gerðir höfðu verið við gildistöku reglugerðar nr. 527/1988 en höfðu ekki 

hlotið staðfestingu viðkomandi búnaðarsambands, enda berist slíkir samningar landbúnaðar- 

ráðuneytinu fyrir 1. júní 1989. Þá er landbúnaðarráðherra heimilt að færa fullvirðisrétt 

mjólkurframleiðenda milli ríkisjarða innan sama búmarkssvæðis að fengnum meðmælum við- 

komandi búnaðarsambands. 

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, 10. maí 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Jón Höskuldsson. 

  

Stjórnartíðindi B 36, nr. 236-238. Útgáfudagur 18. maí 1989.
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REGLUGERÐ 
um breytingu á reglugerð nr. 480/1983 um iðgjöld atvinnurekenda til 

að standa straum af kostnaði vegna framkvæmdar laga nr. 46/1980 

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

1. gr. 
3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Hundraðshluti iðgjalds á árinu 1989, vegna tekjuársins 1988, skal nema 0,1% af 
gjaldstofni samkvæmt 2. gr. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt 77. gr. laga nr. 46/1980, öðlast þegar gildi. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 155 15. mars 1988. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. apríl 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Óskar Hallgrímsson. 

30. apríl 1989 Nr. 240 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 329/1986, um skírteini gefin út af 

flugmálastjórn. 

1. gr. 
Grein 4. 3.1.1 Aldur orðist svo: 
Hann skal ekki vera yngri en 21 árs. Skírteinishafa er eigi rétt að starfa sem flugumferðar- 

stjóri eftir að hann hefur náð 60 ára aldri. Heimilt er þó að framlengja þennan hámarksaldur 
um 5 ár til31. desember 1990, en síðan aðeins um allt að 3 árum, enda gangist hlutaðeigandi 
flugumferðarstjóri undir skoðun trúnaðarlækna flugmálastjórnar ekki sjaldnar en á fjögurra 
mánaða fresti, eftir að hann hefur náð 60 ára aldri. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 34, 21. maí 1964, um loftferðir. 

staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Samgönguráðuneytið, 30. apríl 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Halldór S. Kristjánsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 241 468 3. maí 1989 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 358 25. júlí 1986 um gatnagerðargjöld 

í Egilsstaðahreppi, Suður-Múlasýslu. 

1. gr. 

2. gr. orðist svo: 
Gatnagerðargjald þetta er: 

A. A-gjald, sem er í tveimur hlutum. 
1. Gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við tengingu vatns- og holræsakerfis, 

mælingagjöld, úttektargjöld og vottorð um byggingarstig hússins, auk lóðargjalds skv. 

3. gr. 
2. Gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu skv. 3. gr. 

B. B-gjald, sem er gjald lagt á húseigendur til að greiða kostnað við varanlega gatnagerð, þ. 
e. bundið slitlag og gangstéttar. 

2. gr. 

3. gr. orðist svo: 
Til útreikninga A-gjalds skal nota eftirfarandi einingatölur, miðaðar við byggingavísitölu 

250, sem breytist samkvæmt sömu vísitölu eins og hún er á hverjum þeim tíma, sem gjaldið er 

lagt á. 
Fyrri hluti A-gjalds er ákveðinn þannig: 

1. Einbýlishús með bifreiðageymslu, parhús, raðhús 

og fjölbýlishús með allt að 8 íbúðum kr. 16.000 á íbúð 

2. Fjölbýlishús með fleiri en 8 íbúðum kr. 12.000 á íbúð 

3. Atvinnuhúsnæði kr. 10.000 á hæð 

4. Lóðargjöld kr. 25 á hvern m' lóðar 

Síðari hluti A-gjalds er ákveðinn þannig: 

5. Einbýlishús m/bifreiðageymslu að 400 m' kr. 62.000 

6. Parhús að 400 m? kr. 47.000 

7. Tvíbýlishús á 2 hæðum, tveggja hæða íbúðarhús 

með allt að 4 íbúðum og raðhús á einni hæð, 
hver íbúð að 400 m kr. 33.500 

8. Raðhús á tveimur hæðum, hver íbúð að 400 m? kr. 21.500 

9. Fjölbýlishús á tveimur hæðum með allt að 8 

íbúðum, hver íbúð að 400 m? kr. 15.500 

10. Fjölbýlishús á þremur hæðum eða fleiri með fleiri 
en 8 íbúðum, hver íbúð að 300 m? kr. 10.500 

11. Verslunar-, skrifstofu- og skólahúsnæði, hver m' kr. 125 

12. Iðnaðarhús og vörugeymslu, hver m? kr. 93 

13. Umframstærðir í íbúðarhúsum, hver m? kr. 63 

Ef byggt er við eldra hús og stærð þeirra verður meiri en lágmarksstærð skal greiða sama 
gjald fyrir umframstærðir og áður greinir í 13. tölul.
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3. gr. 

S. gr. orðist svo: 

Gjalddagi fyrri hluta A-gatnagerðargjalda samkvæmt 3. gr. skal vera þegar byggingar- 
leyfi er veitt síðari hluta gjaldsins þegar byggingarframkvæmdir hefjast. Þó er sveitarstjórn 

heimilt að veita gjaldfrest á fyrri hluta gjaldsins þar til byggingarframkvæmdir hefjast, eða allt 

að tvo mánuði. Sé gjaldið þá eigi greitt, er heimilt að stöðva framkvæmdir fyrirvaralaust þar til 

skuldin hefur verið greidd að fullu. 
Reglugerð þessi sem samin er af bæjarstjórn Egilsstaðabæjar í Suður-Múlasýslu, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 16. maí 1974 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. maí 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

28. apríl 1989 Nr. 242 

AUGLÝSING 
um gildistöku aðalnámskrár grunnskóla. 

Aðalnámskrá grunnskóla, sem ráðuneytið hefur sett samkvæmt heimild í 42. gr. laga nr. 
63/1974 um grunnskóla, öðlast hér með gildi og kemur til framkvæmda á skólaárinu 

1989-1990 að því leyti sem við verður komið. Jafnframt fellur úr gildi aðalnámskrá frá 27. 

september 1976 og hlutar hennar, sem tóku gildi síðar. 

Menntamálaráðuneytið, 28. apríl 1989. 

Svavar Gestsson.   
Knútur Hallsson. 

3. maí 1989 Nr. 243 

GJALDSKRÁ 
fyrir heilbrigðiseftirlit á Hafnarfjarðarsvæði. 

1. gr. 

Af eftirlitsskyldri starfsemi á svæði heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar er sveitarstjórnum á 
svæðinu heimilt skv. lögum nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit að innheimta 

gjöld svo sem frá greinir í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Eftirlitsskyldum fyrirtækjum skal skipt í 5 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. í heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972 skal 
innheimta leyfisgjald við afhendingu leyfisbréfs svo sem hér greinir: 

1.flokkur .......... 00. kr. 1000 

2.flokkur.......... 0. kr. 2 000 

3.flokkur .......... 0. kr. 3 000 

4.flokkur.......... 00 kr. 4 000 

S.flokkur .......... 0. kr. 5 000 

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. tölulið 2. gr. laga nr. 

30/1988 er heimilt að innheimta eftirlitsgjöld, svo sem hér greinir: 

1.flokkur......... kr. 7500 

2.flokkur........... kr. 15 000 

3.flokkur.......... 00 kr. 20 000 

4.flokkur.......... kr. 30 000 

S.flokkur.......... 0 kr. 40 000 

5. gr. 

Fyrir hvert vottorð, sem heilbrigðisfulltrúi lætur í té skal greiða kr. 500. 

6. gr. 
Heilbrigðisfulltrúi skal fyrir hönd heilbrigðisnefnda á eftirlitssvæðinu semja lista yfir 

eftirlitsskyld fyrirtæki í hverju sveitarfélagi. Listinn skal afhentur skrifstofu viðkomandi 

sveitarfélags. Sveitarfélögin sjái um álagningu og innheimtu gjaldanna. Gjöld samkvæmt 

gjaldskrá þessari renna beint til reksturs heilbrigðiseftirlitsins. 

7. gr. 

Gjalddagi eftirlitsgjalds samkvæmt 4. gr. er 1. apríl og eindagi 1. maí. Um innheimtu 
gjalda fer að öðru leyti samkvæmt lögum nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

8. gr. 

Gjald samkvæmt 4. gr. má innheimta með lögtaki. 

9. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er af svæðisnefnd heilbrigðiseftirlits á Hafnarfjarðarsvæði og 

samþykkt af viðkomandi sveitarfélögum, staðfestist hér með samkvæmt $. gr. laga nr. 81/ 

1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Gjalddagi eftirlitsgjalds á árinu 1989 skal vera 1. júní og eindagi 1. ágúst. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 3. maí 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson.



3. maí 1989 

Fylgiskjal. 

471 Nr. 243 

Flokkun eftirlitsskyldra fyrirtækja eftir umfangi og gerð samkvæmt ákvæðum 2. gr. 7., 8., 12., 13.,14.,15., 16. 
og 17. tölul. laga nr. 30/1988. 

1. flokkur. 

Bensínstöðvar 
(án neysluvöru- 
sölu). 
Búsáhaldaverslanir. 

Byggingavöru- 
verslanir. 

Véla- og vara- 

hlutaverslanir. 

Blómaverslanir. 

Leikfangaverslanir. 

Barnaheimili/ 

leikskólar. 

Sumarbúðir/ 

sumardvalarheimili. 

Ljósastofur. 
Snyrtistofur/ 

snyrtivöru- 

verslanir. 
Hársnyrtistofur. 

Sjúkraþjálfun 
(minni háttar). 
Lækningastofur. 
Tannlæknastofur. 

Neysluvörusala, 

(minni háttar). 
Torgsala. 

Gistiheimili, 
(sumargisting). 
Samkomustaðir, 

(minni háttar). 
Veitingar 
(minni háttar 
tækifæris- 

veitingar). 
Fiskvinnsla 

(minni háttar 
og án mötu- 

neytis). 

Íþróttavellir. 
Gufubaðsstofur. 
Tjaldsvæði. 
Vörugeymslur. 

Annar sambæri- 

legur rekstur. 

2. flokkur. 

Fangageymslur. 

Bensínstöðvar 

(með neyslu- 
vörusölu). 

Smurbrauðstofur. 

Veitingastofur 
(< 50 gestir). 

Félagsheimili 

(veitingasala). 
Tómstundamið- 
stöðvar. 

Sælgætisverslanir 

(pylsur, samlokur 
o. þ. h.). 
Ísbúðir. 

Fiskverslanir. 

Brauð- og köku- 

sala. 

Mötuneyti 

(< 100 manns). 
Fiskvinnsla. 
Frystigeymslur. 

Matsöluvagnar. 

Orlofsheimili. 

Heilsuræktar- 

stöðvar. 

Sjúkraþjálfunar- 

stöðvar. 

Læknastöðvar. 

Sundlaugar. 
Íþróttahús. 

Heildverslanir 

með neysluvöru 

(minni háttar). 
Heildverslanir 

með hreinlætis- 

og snyrtivörur. 

Neysluvöru- 

iðnaður, 

(minni háttar). 

Leiktækjasalir. 

Knattborðsstofur. 

Annar sambæri- 

legur rekstur. 

3. flokkur. 

Skemmtistaðir. 
Gistiheimili. 
Sumarhótel. 

Skyndibita- 
staðir. 
Veitingahús 
(< 50 gestir). 

Matvöruverslanir 

(minni háttar). 
Brauðgerðarhús. 
Pissugerðir. 
Sælgætisgerðir. 

Fiskeldi. 

Dvalarheimili/ 

hjúkrunarheimili. 

Framleiðsla snyrti- 

og hreinlætisvara. 

Sala lækninga- og 

hjúkrunarvara. 

Annar sambæri- 

legur rekstur. 

4. flokkur. 

Mötuneyti 
(> 100 manns). 
Kjötvinnslur. 
Neysluvöruiðnaður. 

Framleiðsla auk- 

og bætiefna. 
Framleiðsla á 

heilsuvöru. 

Ísgerðir. 

Sjúkrahús. 

Veitingahús. 

Veislueldhús. 

Matvöruverslanir 

með minniháttar 

vinnslu. 

Tækifærisveitingar 

(meiri háttar, mót, 

sýningar o. þ. h.). 

Vinnuheimili. 

Annar sambæri- 

legur rekstur. 

5. flokkur. 

Kjörbúðir. 

Stórmarkaðir. 

Mjólkurstöðvar. 

Stór hótel. 

Meiri háttar 

neysluvöru- 

framleiðsla. 

Annar sambæri- 

legur rekstur.



Nr. 244 472 11. maí 1989 

REGLUGERÐ 

um undanþágu frá lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, 

vegna sölu málningar- og lakkleysa, sem innihalda metanól. 

1. gr. 

Heimilt er að selja á almennum markaði varning, sem inniheldur allt að 2% metanól, til 
að fjarlægja málningu eða lakk. Umbúðir undir slíkan varning skulu merktar með: 

Varnaðarmerki: X,, sbr. fylgiskjal með reglugerð þessari. 
Hættusetningar: Hættulegt við innöndun. 
Varnaðarsetningar: Geymist þar sem börn ná ekki til. 

Umbúðir skulu vera vel luktar. 

Haldið frá hitagjöfum - reykingar bannaðar. 

Varist snertingu við húð. 

2. gr. 
Fram til 1. janúar 1990 er heimilt að selja á almennum markaði málningar- og lakkleysa, 

sem innihalda allt að 5% metanól, enda verði umbúðir merktar með sama hætti og greinir frá í 
1. gr. að því undanteknu að nota skal varúðarmerki T, sbr. fylgiskjal með reglugerð þessari, í 
stað X,. 

3. gr. 

Varnaðarmerki skulu vera svört á appelsínugulum grunni, en textinn á varnaðarmerki 
skal vera svartur á hvítum grunni. Útlit varnaðarmerkja skal vera í samræmi við fylgiskjal með 
reglugerð þessari. Varnaðarsetningin „Geymist þar sem börn ná ekki til“, skv. reglugerð 
þessari skal vera með letri, sem er greinilegra en letur á öðrum varnaðar- eða hættumerking- 
um. 

4. gr. 

Heilbrigðisnefndir hafa undir yfirstjórn Hollustuverndar ríkisins, hver á sínum stað, 

eftirlit með sölu á málningar- og lakkleysum skv. reglugerð þessari. 

5. gr. 

Reglugerð þessi sem sett með stoð í 24. gr. laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, 
öðlast gildi þegar við birtingu, þó með þeirri undantekningu sem um getur í 2. gr. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 11. maí 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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Fylgiskjal. 

Varnaðarmerki. 

T Xn 

VARÚD 

HÆTTULEGT 

10. maí 1989 Nr. 245 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akureyrar, nr. 169 20. mars 1989. 

Íkaflanum „Hitataxtar“ er bætt við nýjum taxta, C11. Þeir sem hita hús sín með rafhituðu 
vatni en eiga þess kost að tengjast hitaveitunni skulu greiða samkvæmt þessum taxta. 

Kaflinn „Hitataxtar“ breytist því og verður svohljóðandi: 

Hitataxtar. 

Fast gjald Aflgjald Orkugjald 

kr/ár kr/kW/ár kr/kWh 
C1 Rofin daghitun 

Roftími2xX1,30klst. .......... 4.129 1.88 
C11 Rofin daghitun 

Roftími2X1,30klst. .......... 4.955 2.26 
C2 Rofin næturhitun 

Roftími 15 klst. á tímabilinukl.06-24 .............. 4.129 1.58 

C3Órofinhitun .............. 0... 4.129 3,97/2,49 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn veitustofnana á Akureyri, 

staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að 
máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. maí 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.



Nr. 246 474 11. maí 1989 

GJALDSKRÁ 
vegna hundahalds á Suðurnesjum fyrir árið 1989. 

1. gr. 

Gjald fyrir að halda hund sbr. 2. gr. samþykktar nr. 428/1987, skal á árinu 1988 vera kr. 

6 000 fyrir hvern hund. Gjalddagi leyfisgjaldsins er 1. maí og eindagi 1. júní 1989. 

2. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarstjórnum Keflavíkur, Njarðvíkur, 

Grindavíkur, Miðneshrepps, Gerðahrepps, Vatnsleysustrandarhrepps og Hafnahrepps stað- 

festist hér með skv. 22. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit með 

ofangreindum gildistíma. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 11. maí 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 247 5. maí 1989 

GJALDSKRA 

fyrir hundahald í Mosfellsbæ fyrir árið 1989. 

1. gr. 

Gjald fyrir hvern hund í Mosfellsbæ sbr. 2. gr. samþykktar um hundahald í Mosfellsbæ 

dags. 4. október 1988 skal vera kr. 450, fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði fyrir tímabilið 1. 

mars 1989 til jafnlengdar 1990. 
Gjaldið skal greiðast fyrirfram og óskipt fyrir allt tímabilið og eigi síðar en á eindaga sem 

er 1. júní. 
Heimilt er að innheimta dráttarvexti af vangoldnum gjöldum. 

2. gr. 

Handsömunargjald skal vera sem hér segir: 

1.Skipti 2... kr. 4.000 
2.Skipti 0... kr. 6.000 
3.skipti 2... kr. 8.000 

3. gr. 
Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Mosfellsbæjar staðfestist hér með samkvæmt 22. gr. 

laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit með ofangreindum gildistíma. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 5. maí 1989. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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AUGLÝSING 
um staðfestingu á breytingu á staðfestu aðalskipulagi Selfoss. 

Samkvæmt ósk bæjarstjórnar Selfoss hefur skipulagsstjórn hinn 3. maí 1989, fallist á og 

staðfest, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, þá breytingu á staðfestu aðalskipulagi 

Selfoss að lóðirnar nr. 1 og nr. 3 við Skólavelli verði stofnanasvæði í stað íbúðasvæðis. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. maí 1989. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 

5. maí 1989 

um hámarkshraða á þjóðvegum nr. 250/1987: 

A. 
Eftirtaldir vegir og götur skulu vera aðalbrautir: 

B. 
Á eftirtöldum götum skal vera stöðvunarskylda: 

hn
 

  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 249 

AUGLÝSING 
um umferð á Ísafirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Ísafjarðar og samkvæmt heimild í 81. gr. umferðar- 

laga nr. 50/1987 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð á Ísafirði, sbr. og auglýsingu 

I. KAFLI 

Aðalbrautarréttur. 

Aðalbrautir: 

. Suðurgata. 

. Aðalstræti frá Silfurtorgi. 

- Hafnarstræti. 

Túngata. 

Eyrargata. 

. Seljalandsvegur. 
- Skutlsfjarðarbraut (61 Djúpvegur) 
. 61 Djúpvegur. 

Stöðvunarskylda: 

.„ Austurvegi beggja vegna Hafnarstrætis. 
. Pólgötu við Hafnarstræti. 

. Mjallargötu við Hafnarstræti. 

. Mánagötu við Fjarðarstræti. 

. Hrannargötu við Fjarðarstræti. 
- Sólgötu við Hafnarstræti. 

. Skutulsfjarðarbraut við vinstri beygju inn á Hafnar- 

stræti. 

„ Túngötu við Hafnarstræti. 
- Eyrargötu beggja vegna Túngötu. 

. Hlíðarvegi, Seljalandsvegi og Urðarvegi á mótum 

þessara gatna. 

„ Holtabraut. 
. Sundstræti. 
- Fjarðarstræti. 
. Hnífsdalsvegur. 
. Ísafjarðarvegur. 
. Hreggnasi. 
. Strandgata. 

. Garðavegur. 

- Við útakstur frá verslunar- og iðnaðarhverfi á 

Skeiði inn á Skutulsfjarðarbraut (61 Djúpveg). 

. Árholti við Skutulsfjarðarbraut (61 Djúpveg). 

. Bakkavegi við Ísafjarðarveg (61 Djúpveg). 

- Bakkavegi beggja vegna við Garðaveg. 
. Skólavegi við Ísafjarðarveg (61 Djúpveg). 
- Stekkjargötu við Hreggnasa (61 Djúpveg). 
.„ Hólavallagötu við Strandgötu (61 Djúpveg). 
- Heimabæjarstíg við Strandgötu (61 Djúpveg). 
- Við útakstur frá hesthúsum á Búðartúni inn á 
Strandgötu (61 Djúpveg).
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C. Biðskylda: 

Á eftirtöldum götum skal vera biðskylda: 

1. Ásgeirsgötu við Suðurgötu. 22 

2. Árnagötu við Suðurgötu. 
3. Njarðarsundi við Suðurgötu. 23 
4. Mjósundi við Aðalstræti. 

5. Skipagötu beggja vegna Aðalstrætis. 24 
6. Pólgötu við Fjarðarstræti. 
7. Tangagötu við Austurveg. 25 

8. Sundbakka við Sundstræti. 
9. Eyrargötu við Fjarðarstræti. 26 

10. Þumlungsgötu við Eyrargötu og við Fjarðarstræti. 

11. Túngötubrekku við Túngötu. 27 
12. Torfnesvegi við Hafnarstræti. 

13. Engjavegi við Seljalandsveg. 28 
14. Miðtúni við Seljalandsveg. 
15. Urðarvegi við Seljalandsveg að innanverðu. 29 
16. Skíðavegi við Seljalandsveg. 30 
17. Við útakstur frá Menntaskólanum á Ísafirði inn á 31 

Skutulsfjarðarbraut (61 Djúpveg). 32 
18. Við útakstur frá íþróttavelli á Torfnesi inn á Skutuls- 33 

fjarðarbraut (61 Djúpveg). 34 
19. Vallartúni við Skutulsfjarðarbraut (61 Djúpveg). 
20. Stakkanesi við Skutulsfjarðarbraut (61 Djúpveg). 35 
21. Seljalandsvegi við  Skutulsfjarðarbraut (61 

Djúpveg). 36 
37 

38 

II. KAFLI 

5. maí 1989 

. Við útakstur frá Grænagarði inn á Skutulsfjarð- 
arbraut (61 Djúpveg). 

. Skógarbraut við  Skutulsfjarðarbraut (61 
Djúpveg). 

. Við útakstur frá Sigurðarbúð á Skeiði inn á 
Skutulsfjarðarbraut (61 Djúpveg). 

. Við útakstur frá húsinu Brautarholti inn á Skut- 

ulsfjarðarbraut (61 Djúpveg). 
. Vestfjarðavegi við  Skutulsfjarðarbraut (61 

Djúpveg). 
. Holtabraut við — Skutulsfjarðarbraut (61 

Djúpveg). 
. Öllum vegum, er liggja að 61 Djúpveg frá Hafra- 

fellshálsi að og með Arnardal. 
- Silfurgötu við Sundstræti. 
- Austurvegi við Sundstræti. 
. Tangagötu við Fjarðarstræti. 

. Norðurvegi við Fjarðarstræti. 

. Hafraholti við Holtabraut. 

. Túngötu á mótum Fjarðarstætis og Hnífsdalsveg- 
ar. 

. Við útakstur frá Hraðfrystihúsinu hf. í Hnífsdal 
við 61 Djúpveg. 

. Dalbraut við Ísafjarðarveg (61 Djúpveg). 

. Heiðarbraut við Ísafjarðarveg (61 Djúpveg). 

. Heiðarbraut beggja vegna við Garðaveg. 

Stöðvun og lagning ökutækja. 

A. Bannað að stöðva ökutæki: 

Á eftirtöldum götum er bannað að stöðva ökutæki: 

1. Aðalstræti beggja vegna götunnar frá húsi nr. 13 að 
Skipagötu og frá Skipagötu að vestan að stjórnsýslu- 
húsi. 

2. Hafnarstræti að norðan frá Silfurgötu að Mánagötu 
og að sunnan frá Mánagötu að innkeyrslu að bensín- 

stöð. 

3. 

4. 

Fjarðarstræti að sunnanverðu frá Sólgötu að 
Norðurvegi. 
Ísafjarðarvegi að norðanverðu frá Leiti að Stekkj- 

argötu, nema SVÍ. 

Afgreiðsla bifreiða er þó heimil á ofangreindum stöðum, á meðan skilað er farþegum eða 

vörum á tímabilinu frá kl. 18.00 - 8.00, enda fari afgreiðsla fram á sem skemmstum tíma og 

valdi ekki óþarfa óþægindum fyrir aðra vegfarendur.
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Bannað að leggja ökutækjum: 
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Á eftirtöldum götum er bannað að leggja ökutækjum: 

1. Norðanvert í Bæjarbrekku og við Urðarveg frá Selja- 10. Hrannargötu að vestanverðu. 

landsvegi að húsi nr. 15 við Urðarveg. 11. Sólgötu að austanverðu. 
2. Seljalandsvegi við hús nr. 29. Að austanverðu frá 12. Túngötu að vestanverðu. 

Miðtúni að húsi nr. 67. 13. Hlíðarvegi að austanverðu. 
3. Austurvegi að norðanverðu frá Hafnarstræti að 14. Engjavegi að austanverðu. 

Sundstræti. Að sunnanverðu frá Hafnarstræti að 15. Torfnesvegi framan við Hlíf, íbúðir aldraðra, á 

Aðalstræti. Frá Aðalstræti að Grundargötu alla virka svæði sem afmarkast af 5 metrum á hvorn veg frá 
daga nema laugardaga frá kl. 8.00 - 16.00, á tímabil- miðlínu aðalinngangs, alls 10 metrar. 

inu frá 1. september til 1. júní ár hvert. 16. Beggja vegna á Skutulsfjarðarbraut og 61 Djúp- 

4. Beggja vegna Tangagötu frá Austurvegi að Fjarðar- vegi frá Hafnarstræti að Hafrafellshálsi. 

stræti. 17. Beggja vegna Hafraholts frá Árholti að Holta- 

5. Silfurgötu að norðanverðu frá Silfurtorgi að Sund- braut. 

stræti. 18. Beggja vegna á Holtabraut og Stórholti frá Skut- 

6. Fjarðarstræti að norðanverðu við hús nr. 32 og 38 og ulsfjarðarbraut (61 Djúpvegi) að Sunnuholti. 
frá Norðurvegi að Tangagötu. Að sunnanverðu frá 19. Ísafjarðarvegi að austanverðu frá Leiti að Stekkj- 
Sólgötu að Norðurvegi. argötu. 

7. Pólgötu að vestanverðu. 20. Dalbraut að norðanverðu frá Garðavegi að Dal- 
8. Mijallargötu að austanverðu. braut 10. 

9. Mánagötu að vestanverðu. 

111. KAFLI 

Einstefnuakstur. 

A eftirtöldum götum skal vera einstefnuakstur: 

1. Kristjánsgötu sunnan Hafnarhúss frá Suðurgötu að 7. Silfurgötu frá Silfurtorgi að Sundstræti. 

hafnarsvæði. 8. Aðalstræti frá Austurvegi að Silfurgötu. 
2. Hafnarsvæði frá Einarsgötu norðan hafnarhúss að 9. Mijallargötu frá Fjarðarstræti að Hafnarstræti. 

Árnagötu. 10. Mánagötu frá Hafnarstræti að Fjarðarstræti. 
3. Skipagötu frá Sundstræti að Brunngötu. 11. Hrannargötu frá Hafnarstæti að Fjarðarstæti. 
4. Smiðjugötu frá Silfurgötu að Skipagötu. 12. Sólgötu frá Fjarðarstræti að Hafnarstræti. 

5. Tangagötu frá Austurvegi að Skipagötu. 13. Engjavegi frá Urðarvegi að Seljalandsvegi. 

6. Þvergötu frá Brunngötu að Sundstræti. 

IV. KAFLI 

Gangbrautir. 

Á eftirtöldum stöðum skulu vera gangbrautir: 

1. Aðalstræti við húsið nr. 9. 11. Hafnarstæti við Landsbanka Íslands. 
2. Aðalstræti norðan Skipagötu. 12. Mjallargötu við Hafnarstræti. 

3. Silfurgötu við Hafnarstræti. 13. Mánagötu við Hafnarstræti. 

4. Hafnarstræti norðan Silfurgötu. 14. Hrannargötu við Hafnarstræti og við Fjarðar- 

5. Hafnarstræti sunnan Austurvegar. stræti. 

6. Austurvegi við Hafnarstræti. 15. Sólgötu við Hafnarstræti og við Fjarðarstræti. 

7. Austurvegi við Norðurveg að austanverðu. 16. Hafnarstræti austan Túngötu. 
8. Aðalstræti við Austurveg. 17. Túngötu við Hafnarstræti. 

9. Austurvegi frá aðalinngangi í Grunnskóla Ísafjarð- 18. Skutulsfjarðarbraut (61  Djúpvegi) austan 

ar. Árholts með gangbrautarljósum. 

10. Pólgötu við Hafnarstræti. 19. Skutulsfjarðarbraut (61 Djúpvegi) vestan Holta- 

brautar með gangbrautarljósum.
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V. KAFLI 

Bann við tiltekinni umferð. 

1. Á Ásgeirsgötu við hafskipakant er vinstri beyja bönnuð nema fyrir hafnarstarfsmenn, 

vöru- og flutningatæki. 
2. Á Árnagötu við hafskipakant er hægri beygja bönnuð og innakstur bannaður nema fyrir 

hafnarstarfsmenn, vöru- og flutningatæki. 

3. Af Kristjánsgötu sunnan Hafnarhúss á hafskipakanti er hægri beygja bönnuð. 
4. Af Suðurgötu inn á Einarsgötu norðan Hafnarhúss er innakstur bannaður nema fyrir 

hafnarstarfmenn, vöru- og flutningatæki. 
5. Við suðausturhorn Hótels Ísafjarðar er vinstri beygja bönnuð. 

VI. KAFLI 

Okuhraði. 

Hámarkshraði ökutækja innan marka Ísafjarðarkaupstaðar er eftirfarandi: 

1. Frá bæjarmörkum við Brúðarhamar á Súðavíkurhlíð að flugvallarvegi .................. 90 km/klst. 
2. Frá vegamótum við flugvallarveg að þeim meðtöldum að Hafrafellshálsi................. 70 km/klst. 
3. Frá Hafrafellshálsi að Menntaskólanum á Ísafirði .................0...0.. 000... 60 km/klst. 
4. Frá Menntaskólanum á Ísafirði að Hafnarstræti ...................... 0. 50 km/klst. 
5. Frá Túngötu um Krók norður fyrir húsið nr. 10 við Hnífsdalsveg ...................... 35 km/klst. 
6. Frá Hnífsdalsvegi 10 að Dalbraut í Hnífsdal ...............0 0000 70 km/klst. 
7. Frá Dalbraut í Hnífsdal að Heimabæjarvör ................ 0... 35 km/klst. 

8. Frá Heimabæjarvör að bæjarmörkum á Ófæru utan við Seljadal í Óshlíð................. 70 km/klst. 
9. Á öllum öðrum götum og vegum en að framan greinir. .............0. 0. 35 km/klst. 

VIH. KAFLI 

Umferðarmerki. 

Við götur og vegi og á þeim skulu vera umferðarmerki og umferðarmerkingar til þess að 
gefa glögglega til kynna þær sérreglur um umferð, sem auglýsing þessi tekur til. Ökumönnum 
og öðrum vegfarendum ber að fara nákvæmlega eftir þessum merkjum og öðrum þeim 
leiðbeiningarmerkjum, sem ástæða þykir til að hafa. 

VIII. KAFLI 

Gildistaka og fleira. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, sbr. 

auglýsingu nr. 250/1987 um hámarkshraða á þjóðvegum, öðlast þegar gildi. 

Úr gildi falla auglýsingar um umferð á Ísafirði nr. 102/1968, nr. 131/1969, nr. 132/1980, 
nr. 598/1980, nr. 331/1983, nr. 151/1985 og nr. 5/1987, svo og allar aðrar reglur um umferð í 

kaupstaðnum, er kunna að hafa verið settar og brjóta í bága við reglur þessarar auglýsingar, 
þ.á.m. ákvæði 2. mgr. 19. gr. lögreglusamþykktar fyrir Ísafjarðarkaupstað nr. 474/1984 um 45 
km hámarkshraða á tilteknum vegum. 

Lögreglustjórinn á Ísafirði, 5. maí 1989. 

Pétur Kr. Hafstein.
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REGLUGERÐ 
um (2.) breytingu á reglugerð um opnunartíma lyfjabúða nr. 30/1983. 

1. gr. 

Töluliður 1.6 í 1. gr. fellur niður. 

3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 20. gr. laga um lyfjadreifingu nr. 76 21. maí 1982, öðlast 

gildi 1. júní 1989. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 17. maí 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingolf J. Petersen. 

18. maí 1989 Nr. 251 
REGLUGERÐ 

um (3.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og ávísun lyfja, 

afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988. 

  

1. gr. 

Eftirfarandi skal bætt við og breytt í viðauka 4 við reglugerðina: 

Efni Hámarksmagn Dæmi um lyf oglyfjaform,  Áletrun og/eða upplýsing- 
og/eða takmarkanir er selja má án lyfseðils ar á fylgiseðli, sem af- 

henda skal með lyfinu. 

  

  

Oximetazolinum, klóríð Nefúðalyf í afmældum NEZERIL, nefúðalyf Samkvæmt ákvörðun 
úðaskammti. með skammtaúð- ráðuneytisins við skrán- 

Einstakur skammtur mest ara 0,1 mg/ml; nefúða- ingu lyfsins. 
25 míkróg. Mest 10 ml lyf með skammatúðara 
handa einstaklingi. 0,25 mg/ml; nefúðalyf 

með skammtaúðara 0,5 

mg/ml. 

Hydrocortisonum (gildir UNIDERM, áburður, Í stað setningarinnar um 
eingöngu fyrir alkóhól- krem, smyrsli. notkun: „Berist á í þunnu 
inn) lagi tvisvar sinnum á dag, 

mest þrisvar sinnum á 
dag.“ kemur setningin: 

„Berist á í þunnu lagi, 

mest tvisvar sinnum á 

dag.“ 
  

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 16. og 17. gr. lyfjalaga nr. 108/1984, 
öðlast gildi 1. júlí 1989. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. maí 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingolf J. Petersen.
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AUGLÝSING 
um staðfestingu á á breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 13. maí 1989 

staðfest uppdrátt um breytta landnotkun á staðfestu aðalskipulagi Reykjavíkur. Breytingin er 

í því fólgin að landnotkun á staðgreinireit 1.286.1, sem markast af Safamýri, Háaleitisbraut og 
Miklubraut, verður svæði fyrir verslun og þjónustu í stað íbúðasvæðis. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem skipulagslög mæla fyrir um. Borgarstjórn 
Reykjavíkur hefur samþykkt hann og skipulagsstjórn ríkisins mælt með því að hann verði 

staðfestur. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. maí 1989. 

F.h.r. 

Húnbogi Þorsteinsson.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 253 12. maí 1989 

GJALDSKRA 

fyrir árlega skoðun á sjósetningarbúnaði gúmmíbjörgunarbáta. 

1. gr. 

Gjöld fyrir árlega skoðun á sjósetningarbúnaði gúmmíbjörgunarbáta skulu vera sem hér 
segir: 

1. Sjósetningarbúnaður á skipum 15 m og lengri skv. gr. 8.2. reglna um 

björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa nr. 325/1985 sbr. nr. 171/ 

1987 og 80/1988 hvertskip ........0 000 kr. 4 800,00 

2. Sjósetningarbúnaður umfram kröfur, hver búnaður ............. kr. 2 000,00 
3. Losunarbúnaður samkvæmt gr. 8.1. reglna um björgunar- og öryggis- 

búnað íslenskra skipa nr. 325/1985 sbr. nr. 171/1987 og 80/1988 ...... kr. 3 200,00 

2. gr. 

Gjöld samkvæmt 1. gr. skulu innheimt af þeim aðilum sem siglingamálstjóri hefur veitt 
heimild til að annast skoðun og viðhald sjósetningarbúnaðar gúmmiíbjörgunarbáta. 

3. gr. 
Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt 34. gr. laga nr. 51/1987 um eftirlit með skipum og 

gr. 8.6. reglna um björgunar- og öryggisbúnaða íslenskra skipa nr. 325/1985 sbr. nr. 171/1987 

og 80/1988 staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá um sama efni nr. 88/1987. 

Samgönguráðuneytið, 12. maí 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Ragnhildur Hjaltadóttir.
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REGLUGERÐ 

um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1989. 

1. gr. 

Lyfsölum, lyfjagerðum, lyfjaheildsölum, læknum, dýralæknum og sveitarfélögum með 
lyfjasölu og öðrum lyfjaeftirlitsþegum ber að greiða eftirlitsgjald fyrir árið 1989, vegna 

lyfjaeftirlits, sbr. 52. og 53. gr. lyfjalaga, nr. 108, 14. nóvember 1984. Gjaldið er sem hér segir: 

Kr. 

I. flokkur 142 000 

II. flokkur 125 000 

II. flokkur 108 000 

IV. flokkur 84 000 

V. flokkur 59 000 

Lyfjabúðum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjaldsins, sem hér segir: 

1. flokkur: 

Ill. 

Apótek Austurbæjar 
Ingólfs Apótek 

Keflavíkur Apótek 
Lyfjabúðin Iðunn 
Reykjavíkur Apótek 
Stjörnu Apótek 

flokkur: 
Akureyrar Apótek 
Laugarnesapótek 
Lyfjaberg 

Lyfjabúð Breiðholts 
Selfoss Apótek 

Apótek Austurlands 

Apótek Blönduóss 

Borgarness Apótek 
Dalvíkur Apótek 

Egilsstaða Apótek 
Grindavíkur Apótek 
Hafnar Apótek 

Ísafjarðar Apótek 

Kr. 

VI. flokkur 275 000 

VII. flokkur 197 000 

VIII. flokkur 142 000 

IX. flokkur 36 000 

2. gr. 

TI. flokkur: 

Borgar Apótek 
Garðs Apótek 

IV. 

V. flokkur: 

Hafnarfjarðar Apótek 

Háaleitis Apótek 
Holts Apótek 

Laugavegs Apótek 

Kópavogs Apótek 
Vesturbæjar Apótek 

flokkur: 
Akraness Apótek 

Árbæjar Apótek 
Apótek Garðabæjar 
Húsavíkur Apótek 

Nesapótek, Seltjarnarnesi 
Apótek Vestmannaeyja 

Mostells Apótek 

Nes Apótek, Neskaupstað 

Norðurbæjar Apótek, Hafnarfirði 

Apótek Ólafsvíkur 
Patreks Apótek 

Rangár Apótek 

Sauðárkróks Apótek 
Siglufjarðar Apótek 

Stykkishólms Apótek 
Ölfus Apótek
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3. gr. 
Lyfjagerðum og -heildsölum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjalds, sem hér 

segir: 

VI. flokkur: VII. flokkur: VIII. flokkur: 

Delta hf. Lyf hf. Ásgeir Sigurðsson hf. 

G. Ólafsson hf. Medico hf. Farmasía hf. 

Lyfjaverslun ríkisins Gróco ht. 
Pharmaco hf. H. Ólafsson ár Bernhöft 
Stefán Thorarensen hf. 

Tóró hf. 

4. gr. 

Dýralæknar, sem annast lyfjasölu, sbr. 58. gr. laga um lyfjadreifingu nr. 76/1982, læknar 

og sveitarfélög, sem annast lyfjasölu, sbr. 4. gr. reglugerðar um staðsetningu lyfjabúða og 

lyfjaútibúa nr. 27/1983, skulu greiða eftirlitsgjald samkv. IX. flokki. 

5. gr. 

Heimilt er að leggja eftirlitsgjald á sjúkrahús og aðrar stofnanir, sem hafa lyf undir 
höndum. Skulu þá deildarskipt sjúkrahús greiða eftirlitsgjald samkv. IH. flokki, en önnur 

sjúkrahús og stofnanir samkv. IX. flokki. 

6. gr. 

Gjalddagi eftirlitsgjaldsins er 1. júlí 1988. Eindagi er 15. dögum eftir gjalddaga. 
Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga, ef eigi hefur verið greitt á eindaga. Gjaldið er 

lögtakskrætt. 

7. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkv. 52. og 53. gr. lyfjalaga nr. 108, 14. nóvember 1984, 

öðlast gildi við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. maí 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingolf J. Petersen. 

Nr. 255 . 10. maí 1989 
AUGLÝSING 

um staðfestingu á skipulagsuppdrætti af bökkum Jökulsárlóns 

á Breiðamerkursandi í Austur-Skaftafellssýslu. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 8. maí 1989 staðfest 
skipulagsuppdrátt af bökkum Jökulsárlóns á Breiðamerkursandi. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir. Hreppsnefnd 
Borgarhafnarhrepps hefur samþykkt hann og skipulagsstjórn ríkisins afgreitt hann til 

staðfestingar ráðuneytisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. maí 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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GJALDSKRÁ 
fyrir Keflavíkurflugvöll. 

1. Gildissvið. 

1.1 Gjaldskrá þessi gildir fyrir afnot loftfara í millilandaflugi af Keflavíkurflugvelli. 

2. Lendingargjald. 
2.1 Fyrir hverja skráða lendingu loftfars skal greiða gjald samsvarandi USD 7.05 fyrir hver 

byrjuð 1000 kg af þunga þess. Lágmarkslendingargjald skal vera samsvarandi USD 

87.90, þó með þeim fyrirvara að umrætt lágmarksgjald gildi aðeins fyrir loftför sem 

eru 5.700 kg að þyngd eða þyngri. 

3. Stæðisgjald. 
3.1 Stæðisgjald er ekkert fyrir fyrstu 6 klst. 
3.2 Fyrir næstu 24 klst. eða brot þar af skal greitt stæðisgjald samsvarandi USD 0.50 fyrir 

hver byrjuð 1000 kg af þunga loftfarsins. 

4. Undanþágur. 

Eftirfarandi undanþágur eru veittar frá lendingar- og stæðisgjöldum: 

4.1 Loftför í sjúkraflugi, eða leitar- og björgunarflugi. 

4.2 Loftför sem verði að snúa við til brottfararflugvallar vegna veðurs eða annarra orsaka. 

4.3 Loftför í áætlunarflugi sem lenda eftir að hafa farið í prófflug eftir viðgerð, enda hafi 
ekki verið lent á öðrum flugvelli. 

4.4 Loftför sem eingöngu flytja erlenda þjóðhöfðingja eða aðalframkvæmdastjóra Sam- 
einuðu þjóðanna og fylgdarlið þeirra. 

4.5 Loftför í eigu íslenska ríkisins eða rekin af því. 
4.6 Að öðru leyti er flugvallarstjóra heimilt að fella niður lendingar- og stæðisgjöld þegar 

sérstaklega stendur á. 

5. Þjónustugjald. 

5.1 Heimilt er að innheimta þjónustugjald af loftförum samkvæmt gjaldskrá staðfestri af 

utanríkisráðuneytinu. 

5.2 Sé þjónustugjald ekki innheimt af flugmálastjórn skal það greitt til félags sem hlotið 

hefur heimild flugmálastjórnar til að annast þjónustu við loftför. 

6. Almenn ákvæði. 

6.1 Þar sem getið er um þunga loftfars er átt við leyfilegan hámarksflugtaksþunga þess eins 

og hann er skráður í lofthæfnisskírteinið. 

6.2 Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari skulu staðgreiðast. Þó skal flugvallarstjóra heimilt 

að veita allt að 60 daga greiðslufrest, sé sérstaklega um það samið. Verði gjöld ekki 
greidd á gjalddaga er flugvallarstjóra heimilt að stöðva notkun loftfara hlutaðeigandi 
flugrekanda. 

7. Gildistaka. 

7.1 Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 78. gr. laga um loftferðir nr. 34, 21. maí 1964, og 

tekur gildi 1. júlí 1989. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 154, 18. mars 1988. 

Utanríkisráðuneytið, 19. maí 1989. 

Jón Baldvin Hannibalsson.   
Þorsteinn Ingólfsson.
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REGLUGERÐ 

um bensíngjald. 

1. gr. 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensíngjald — af bensíni er fellur undir tollskrár- 

númer 2710.0019. Frá og með 1. júní 1989 skal gjald þetta nema kr. 17,95 af hverjum lítra. 

2. gr. 

Gjald samkvæmt 1. gr. tekur einnig til bensínbirgða sem til eru í landinu hinn 1. júní 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. 558/1988 verið greitt af birgðum sem til eru 

hinn 1. júní 1989 skal greiða kr. 1,25 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. júní 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. júní 1989. 

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, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur reglugerð nr. 558/1988 úr gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 24. maí 1989. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
  

Lárus Ögmundsson. 

Nr. 258 25. maí 1989 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir, nr. 477 

27. október 1988. 

1. gr. 

5. gr. orðist svo: 
Íslenskar getraunir gefa út og dreifa leikspjöldum til þátttöku í getraunaleikum. 

Á hverju spjaldi skal gert ráð fyrir 12 tölusettum kappleikjum sem geta skal um úrslit á. Á 

spjaldinu skulu einnig vera sex dálkar (raðir), merktir bókstöfunum A, B, C,D, E ogF, hver
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um sig þrískiptur, þannig að fyrir hvern kappleik eru gefnir þrír 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. 

2. gr. 
6. gr. orðist svo: 

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. 

Heimilt er að efna til sérstakra aukagetrauna vegna einstakra kappleikja. Sömu reglur 
gilda um þessar aukagetraunir og hina vikulega getraunaleiki, þó þannig að þátttaka er 
bundin þeirri getraun (leikviku) einni. Þá gilda sérreglur um ráðstöfun vinninga, sbr. 5. mgr. 
20. gr. 

Ákvörðun um kappleiki hverrar getraunaviku skal liggja fyrir a.m.k. einni viku áður en 
getraunavikan hefst. Íslenskar getraunir skulu gefa út og dreifa blaði þar sem kappleikir 
hverrar getraunaviku eru tilgreindir og töluröð þeirra á leikspjaldi. Þar skal og koma fram 
hvenær leikirnir fara fram, hvenær sölu á getraunaröðum lýkur og lok getraunaviku. 

3. gr. 
14. gr. orðist svo: 
Öll sala í getraunaleiknum skal falla niður 5 mínútur 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. 

4. gr. 
1. mgr. 19. gr. orðist svo: 

Nú er einum eða fleiri kappleikjum getraunaviku 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 fram yfir áður auglýst 
lok getraunavikunnar. Nota skal tólfflötung með hlutfalli milli merkjanna 1, x og 2: S-4-3 í 
sömu röð. Gildir það merki sem upp kemur fyrir hvern leik. 

9. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum um getraunir, nr. 59 29. maí 1972, öðlast 

þegar gildi. 

"r Dóms; og kirkjumálaráðuneytið, 25. maí 1989. 

F. h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 
  

Ólafur W. Stefánsson.
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VIÐAUKI 

við reglugerð nr. 551 29. desember 1988 um stjórn botnfiskveiða 1989. 

1. gr. 

Við 11. gr. reglugerðarinnar bætast þrjár nýjar málsgreinar er orðist þannig: 

Sigli veiðiskip með eigin afla til sölu á markað erlendis, skal skipstjóri, strax er skipið 

hættir veiðum, senda veiðieftirliti sjávarútvegsráðuneytisins upplýsingar í símskeyti (telexi 

eða telefaxi) þar sem tilgreint er magn hverrar fisktegundar, eins nákvæmlega og unnt er. 

Jafnframt skal tilgreina umboðsmann, sölustað og áætlaðan söludag. Dreifist afli til fleiri 

söluaðila erlendis skal þess getið sérstaklega. 

Útflytjandi óunnins afla skal, áður en afli er settur um borð í flutningatæki, tilkynna til 

veiðieftirlits sjávarútvegsráðuneytisins á þar til gerðu eyðublaði, er veiðieftirlitið lætur í té, 

um útflutt aflamagn frá hverju einstöku fiskiskipi sundurliðað eftir tegundum. Sé afli sama 

skips fluttur út í fleiri en einum gámi, skal skila eyðublaði fyrir hver gám. 

Skipstjóri veiðiskips, sem landar afla erlendis og útflytjandi óunnins afla skulu tryggja að 

umboðsmenn eða kaupandi erlendis sendi samdægurs skýrslur til Fiskifélags Íslands um sölu 

afla erlendis þar sem tilgreint er endanlegt magn hverrar fisktegundar og söluverð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 3 8. janúar 1988 um stjórn fiskveiða 

1988-1990 til þess að öðlast gildi 10. júní 1989 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 
Sjávarútvegsráðuneytið, 23. maí 1989. 

. F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 
  

Jón B. Jónasson. 

Nr. 260 29. maí 1989 

REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 

Upphæðir bóta almannatrygginga samkvæmt lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar 

með síðari breytingum, skulu frá 1. maí s.l. hækka um 5,3% frá því, sem þær voru Í 

aprílmánuði s.l. 
Bætur samkvæmt 19. gr. skulu hækka jafnmikið frá sama tíma. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í lögum 67/1971 um almannatryggingar, öðlast 

þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 29. maí 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um afnám banns við togveiðum á Selvogsbanka. 

1. gr. 
Með reglugerð þessari er felld úr gildi reglugerð nr. 198 21. apríl 1989, um bann við 

togveiðum á Selvogsbanka. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 
hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 26. maí 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson. 

23. maí 1989 Nr. 262 
REGLUGERÐ 

fyrir heilsuhæli Náttúrulækningafélags Íslands, Hveragerði. 

1. gr. 
Stofnunin er hjúkrunar- og endurhæfingarheimili sem vistar sjúklinga, sem búið er að 

sjúkdómsgreina og þarfnast meðferðar. Meðferð skal m.a. fólgin í heilsurækt og heilsuvernd- 
arstarfi í fyrirbyggjandi tilgangi. 

Heilsuhælið er eign Náttúrulækningafélags Íslands en rekið sem sjálfseignarstofnun með 
sjálfstæðan fjárhag. 

2. gr. 
Stjórn heilsuhælisins er skv. gr. 30.2. laga nr. 59/1983, um heilbrigðisþjónustu, þannig 

skipuð, að starfsmannaráð heilsuhælisins kýs einn stjórnarmann, bæjarstjórn Hveragerðis 
einn mann og N.L.F.Í. þrjá menn. Fulltrúar bæjarstjórnar Hveragerðis og N.L.F.Í. mega ekki 
vera starfsmenn stofnunarinnar. Um kjörtímabil stjórnarmanna ákveða þeir, sem þá kjósa. 
Þó skal enginn kosinn til lengri tíma en 4ra ára í senn. 

3. gr. 
Varastjórnendur skulu valdir á sama hátt og aðalmenn. 

4. gr. 
Stjórn heilsuhælisins skiptir sjálf með sér verkum. Stjórnin heldur fundi svo oft sem þörf 

krefur eða þegar 2 stjórnarmenn óska þess. Fjöldi atkvæða ræður útslitum allra mála, sem 
stjórninni er falið að ráða. 

Fundur er lögmætur, ef meirihluti stjórnar situr fund. 

5. gr. 
Stjórn heilsuhælisins ræður framkvæmdastjóra, hjúkrunarforstjóra, yfirlækni og sérfræð- 

inga í samráði við stjórn N.L.F.Í. og skv. 1. nr. 59/1983, um heilbrigðisþjónustu sbr. 30. og31. 
gr. 

Um verkaskiptingu milli yfirlæknis, framkvæmdastjóra og hjúkrunarforstjóra fer skv. 29. 
gr. laga nr. 59/1983.
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6. gr. 

Framkvæmdastjóri ræður annað heilbrigðisstarfsfólk en um getur í 5. gr. Í samráði við 

yfirlækni og hjúkrunarforstjóra, eftir því sem við á. Framkvæmdastjóri ræður annað starfsfólk 

heilsuhælisins. Um kjör starfsfólks fer eftir gildandi kjarasamningum eins og þeir eru á 

hverjum tíma. 

7. gr. 

Framkvæmdastjóra, hjúkrunarforstjóra og yfirlækni skal heimilt að sitja fundi stjórnar 

heilsuhælisins og hafa þar málfrelsi og tillögurétt. 

8. gr. 

Heilsuhælisstjórn skal gera þróunar- og rekstraráætlanir fyrir heilsuhælið. Slík áætlana- 

gerð skal ávallt vera gerð a.m.k. 4 ár fram í tímann, en vera í árlegri endurskoðun og unnin Í 

nánu samstarfi við yfirlækni, framkvæmdastjóra og hjúkrunarforstjóra. 

9. gr. 

Stjórn N.L.F.Í. tekur ákvarðanir um allar fjárfestingar, sem opinber framlög hrökkva 

ekki fyrir, svo og um allar meiri háttar breytingar á rekstri heilsuhælisins að höfðu samráði við 

heilbrigðisráðuneyti, landlækni og héraðslækni. Að öðru leyti skal stjórn heilsuhælisins sjá um 

að rekstrarútgjöld heilsuhælisins séu innan þeirra marka, er tekjur leyfa. 

10. gr. 

Reikningsár heilsuhælisins er almanaksárið. Reikningar, endurskoðaðir af löggiltum 

endurskoðanda, skulu lagðir fyrir stjórn N.L.F.Í., til samþykktar. 

11. gr. 

Þóknun fyrir stjórnarstörf heilsuhælisstjórnar úrskurðar stjórn N.L.F.Í. ogskal hún vera í 

samræmi við svipaðar greiðslur á vegum ríkisins. 

12. gr. 

Um heilsuhælið gilda að öðru leyti og eftir því sem við á lög og reglugerðir um 

heilbrigðisstofnanir, svo sem ákvæði um eftirlit, skýrslugerðir og geymslu sjúkragagna. 

13. gr. 

Verði heilsuhælið lagt niður renna eignir þess til Náttúrulækningafélags Íslands, ef það 

félag er starfandi og ríkissjóðs í hlutfalli við framreiknuð fjárfestingarframlög, en að öðrum 

kosti til ríkisins. 
14. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 24. gr. laga nr. 59/1983, um heilbrigðisþjónustu, öðlast 

þegar gildi. Hún tekur hins vegar ekki til stofnunar eða slita eldri ráðningarsamninga eða 

fjárhagsskuldbindinga, sem stjórn N.L.F.Í. hefur löglega gert samkvæmt samþykktum 

félagsins. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 452/1978, með sama heiti. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 23. maí 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
Páll Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 37, nr. 239—262. Útgáfudagur 31. maí 1989.
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GJALDSKRÁ 
fyrir þjónustu á vegum Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands. 

Fyrir hverja læknisskoðun og heyrnarrannsókn greiði sjúkratryggður kr. 630,00. Elli- og 

örorkulífeyrisþegar greiða kr. 215,00. Undanþegnir þessu gjaldi eru allir nemendur Heyrn- 

leysingjaskóla Íslands svo og börn og unglingar að 18 ára aldri, sem reynast það heyrnarskert 
að þau þurfi á heyrnartæki að halda. 

2. gr. 

Fyrir hverja rafhlöðuúthlutun (6 stykki) greiða elli- og örorkulífeyrisþegar kr. 100,00. 
Aðrir greiða að fullu nema börn og unglingar, sem eru undanþegin gjaldi sbr. 1. gr. 

3. gr. 

Gjald fyrir hverja heyrnarrannsókn á vinnstöðum fer samkvæmt samkomulagi við aðila 

vinnumarkaðarins. Þau skulu þó ætíð standa undir öllum kostnaði stöðvarinnar við þessar 
mælingar. 

4. gr. 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands annast innheimtu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari. 

5. gr. 

Ofangreind gjaldskrá, sem ákveðin er með heimild í 7. gr. laga nr. 35/1980, um Heyrnar- 

og talmeinastöð Íslands, öðlast þegar gildi frá og með 1. júní 1989 að telja. Jafnframt fellur úr 
gildi gjaldskrá nr. 84/1988. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 26. maí 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Jón Ingimarsson. 

26. maí 1989 Nr. 264 

REGLUGERÐ 

um breytingar á reglugerð um greiðslur sjúkratryggðra samkvæmt 

lögum um almannatryggingar nr. 67, 20. apríl 1971 

með síðari breytingum. 

1. gr. 

Greiðslur sjúkratryggðra til samlagslækna. 

Samlagsmenn í sjúkrasamlögum skulu greiða samlagslækni sínum eða lækni er í hans stað 
kann að koma samkv. samningum hlutaðeigandi samlags kr. 190 fyrir hvert viðtal á læknis- 
stofu og kr. 350 fyrir hverja vitjun læknis til sjúklings. B 36 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Þar sem samið er um greiðslu læknishjálpar fyrir hvert unnið verk dregst þetta gjald frá 

umsömdu gjaldi fyrir viðtöl og vitjanir. 

Í vitjunargjaldi eru innifaldar kr. 80 vegna óhjákvæmilegs ferðakostnaðar samlagslæknis 

og dragast þær frá umsömdum eða ákveðnum ferðakostnaði samlagslæknis eða flytjenda hans 

þegar reikningur er greiddur til samlagsmanna, er njóta læknisþjónustu, sem byggist á 

samningi við heimilislækna. 

Vegna krabbameinsleitar á heilsugæslustöðvum og hjá heimilislæknum (legstrok og 

mynd af brjóstum) skal greiða kr. 630 fyrir hverja komu, sem renna til Krabbameinsfélags 

Íslands vegna úrlesturs frumusýnis, röntgenmyndar og leitarstarfsins. Félagið endurgreiðir 

læknum í samræmi við gjaldskrá Læknafélags Íslands um hópskoðanir vegna krabbameinsleit- 

ar. Elli- og örorkulífeyrisþegar greiða kr. 215. 

2. gr. 
Greiðslur sjúkratrvggðra á lyfjakostnaði. 

3. gr. reglugerðar nr. 289/1982 orðist svo: 

Af öðrum lyfjakostnaði en um getur í 2. gr. er greiðslutilhögun svo sem hér segir: 

Fyrir hverja afgreiðslu (ordination) samkvæmt Lyfjaverðskrá Í og 11 greiðir samlagsmað- 

ur fyrstu 550 kr. en sjúkrasamlagið það sem vantar á fullt verð. Elli- og örorkulífeyrisþegar 

skulu greiða kr. 170 fyrir hverja afgreiðslu. 
Með afgreiðslu (ordination) er hér átt við lyfjamagn er svarar til 100 daga notkunar, 

miðað við notkunarfyrirsögn læknis. Sé ávísað magn meira en nemur 100 daga notkun, ber 

samlagsmanni að greiða eitt gjald, sbr. 1. málsgr. fyrir hvert 100 daga tímabil eða brot úr því. 

Ákvæði þessarar málsgreinar taka aðeins til lyfja til inntöku í afmældum lyfjaformum 

(töflur, hylki, skammtar), stungulyfja og lyfjaforma til inntöku, þar sem engin tvímæli eru um 

skömmtunarmagn (mixtúrur, dropar), en ekki til húðlyfja, öndunarfæralyfja ne“augn- og 

eyrnalyfja (ATC-flokkar, D, R og S). 
Sé heildarverð viðkomandi lyfs jafnt og/eða lægra en þau mörk er um getur í þessari 

grein, greiðir samlagsmaður það verð. 

3. gr. 

Greiðslur sjúkratryggðra fyrir sérfræðihjálp, í rannsóknum og röntgengreiningu. 

Greiðslur samlagsmanna fyrir sérfræðilæknishjálp, rannsóknir og röntgengreiningu, sem 

um ræðir í 43. gr. laga nr. 67/1971, skal vera sem hér segir: 

1. Samlagsmaður skal greiða kr. 630 fyrir hverja komu til sérfræðings. 

2. Samlagsmaður skal greiða fyrstu kr. 630 hverrar rannsóknar hjá rannsóknarstofu eða 

sérfræðingi: 
3. Samlagsmaður skal greiða fyrstu kr. 630 af kostnaði við hverja röntgengreiningu. 

4. Elli- og örorkulífeyrisþegi skal greiða kr. 215 í hvert skipti, fyrstu 12 skiptin árlega, en 

síðan ekkert. 

Þessar greiðslur skulu dragast frá umsömdu eða ákveðnu heildarverði á læknishjálp, 

rannsóknum og röntgengreiningu, þegar reikningur er gerður til sjúkrasamlags fyrir þessa 

þætti. 

Aldrei má krefja sjúkling um nema eina greiðslu fyrir hverja komu og skiptir ekki máli 

hve margar tegundir rannsókna ásamt viðtali er um að ræða. 

4. gr. 

Greiðslur sjúkratryggðra á kostnaði við sjúkraflutninga. 
1. gr. reglugerðar nr. 94/1983 orðist svo: 

Hámarksfjárhæð sem samlagssjúklingur skal greiða fyrir sjúkraflutninga á sjúkrahús og 

frá sjúkrahúsi skv. 1. mgr., staflið i, 43. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 54/1982 er kr. 1 900.
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S. gr. 

Greiðslur sjúkratryggðra í ferðakostnaði innanlands. 
4. gr. reglugerðar nr. 70/1982 orðist svo: 

Endurgreiðsla sjúkrasamlaga. 

Sjúklingur skal framvísa læknisvottorði eftir hverja ferð. Eftir að önnur ferð er farin 

endurgreiðir sjúkrasamlag fyrstu ferð að frádregnum kr. 1 770 en síðari ferðir að frádregnum 

kr. 885. Til endurgreiðslu reiknast fargjald eins og það er með venjulegum áætlunarferðum á 

hverjum tíma. Ef ætla má, að raunverulegur ferðakostnaður sé lægri, skal miða við hann. 

6. gr. 

Tryggingastofnun ríkisins skal kynna almenningi efni þessarar reglugerðar rækilega. 

7. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 43. gr. laga um almannatryggingar nr. 67, 20. apríl 1971 

með síðari breytingum, öðlast gildi 1. júní 1989. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 308, 22. 
júní 1988. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 26. maí 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Jón Ingimarsson. 

25. maí 1989 Nr. 265 

AUGLÝSING 
um breyting á auglýsingu nr. 154 1963 um skiptingu Reykjavíkur- 

prófastsdæmis í sóknir og prestaköll, með síðari breytingum. 

Að fengnum tillögum safnaðarráðs Reykjavíkur samkvæmt ákvæðum 2. gr. 1. tölul. laga 
nr. 35/1970, um skipan prestakalla o.fl. og samkvæmt meðmælum biskups Íslands, eru 
eftirfarandi breytingar gerðar á skiptingu Reykjavíkurprófastsdæmis í sóknir og prestaköll, 

sem ákveðin var með auglýsingu nr. 154/1963 og síðari breytingum nr. 189/1967, 71/1968, 

143/1971, 74/1972, 234/1973, 57/1975, 285/1980 og 217/1987. 
Á eftir 24. tölulið (Hjallaprestakall) komi einn liður er orðist svo: 
25. Grafarvogsprestakall: 
Grafarvogssókn. Sóknin afmarkast af Elliðaám og Vesturlandsvegi að sunnan- og 

austanverðu og borgarmörkum Reykjavíkur að öðru leyti. 

Önnur ákvæði auglýsingar nr. 154/1963 breytast í samræmi við auglýsingu þessa. 

Sóknargjöld 1989 innheimtast með tilliti til ofangreindra breytinga. 

Auglýsing þessi tekur gildi 1. júní 1989. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 25. maí 1989. 

Halldór Ásgrímsson. 
  

Anna G. Björnsdóttir.
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AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrám rafveitna. 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967, sbr. og lög nr. 6, 27. febrúar 1989 um 

breytingu á lögum nr. 56, 16. maí 1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 
viskiptahætti, hefur Verðlagsráð heimilað og ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar á 
gjaldskrám rafveitna, frá og með 1. júní 1989: 

Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks, nr. 167, 20. mars 1989. 
Allir liðir gjaldskrárinnarhækkium...........0 0000 0 5,0% 
Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar, nr. 169, 20. mars 1989. 

Taxtar C1 og C2 í gjaldskránni hækkium...........00 0000 8,2% 
Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur, nr. 170, 20. mars 1989. 
Allir liðir gjaldskrárinnarhækkium.........00 0000 4,0% 

Iðnaðarráðuneytið, 30. maí 1989. 

  
F.h.r. 

Páll Flygenring. Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 267 , 30. maí 1989 

AUGLYSING 

um breytingar á gjaldskrám hitaveitna. 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967, sbr. og lög nr. 6, 27. febrúar 1989 um 

breytingu á lögum nr. 56, 16. maí 1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 
viðskiptahætti, hefur Verðlagsráð heimilað og ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar á 
gjaldskrám hitaveitna, frá og með 1. júní 1989: 

Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar, nr. 159, 20. mars 1989. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium..........00 0... 8,2% 
Gjaldskrá Hitaveitu Flúða og nágrennis, nr. 15, 12. janúar 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium..........0. 0000 15,0% 
Gjaldskrá Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir heitt vatn, nr. 175, 20. mars 1989. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium..........0. 0000 1,5% 
Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar, nr. 154, 20. mars 1989. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium............ 0000 6,87% 
Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur, nr. 160, 20. mars 1989. 
Allir liðir gjaldskrárinnarhækkium.............. 0... 6,0% 
Gjaldskrá Hitaveitu Eyra, nr. 209, 10. apríl 1989. 

Allir liðir gjaldskrárinnarhækkium............0 000. 6,0% 
Gjaldskrá Hitaveitu Eyra, nr. 209, 10. apríl 1989. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium...........0 0... 6,0% 
Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga, nr. 161, 20. mars 1989. 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium..........00 000 15,7% 

Iðnaðarráðuneytið, 30. maí 1989. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 3,3. janúar 1983 um þorskfisknet. 

1. gr. 
2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Á tímabilinu frá og með Í. janúar til og með fyrsta mánudegi eftir páska ár hvert, skal 

lágmarksmöskvastærð þorskfiskneta, sem heimilt er að leggja, vera 7 þumlungar (178 mm). 
Á tímabilinu, frá og með fyrsta þriðjudegi eftir páska ár hvert til og með 31. desember, 

skal lágmarksmöskvastærð þorskfiskneta sem heimilt er að leggja, vera 6 þumlungar (152 
mm). 

Í og út af Breiðafirði, frá línu sem dregin er réttvísandi vestur frá Malarrifi, að línu sem 
dregin er réttvísandi vestur frá Bjargtöngum, er óheimilt að leggja þorskfisknet með minni 
möskvastærð en 7 þumlungar (178 mm) á tímabilinu frá og með 1. janúar til og með 30. apríl ár 
hvert. Frá og með 1. maí til og með 31. desember, skal lágmarksmöskvastærð þorskfiskneta, 
sem heimilt er að leggja í Breiðafirði vera 6 þumlungar (152 mm). 

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

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

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81, 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðiland- 

helgi Íslands, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að 
máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 129, 27. febrúar 1988, um breytingu á reglugerð 
nr. 3, 3. janúar 1983, um þorskfisknet sbr. reglugerð nr. 171, 21. mars 1983. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. maí 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   

Kjartan Júlíusson. 

23. maí 1989 - Nr. 269 
AUGLYSING 
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. 

Á einstefnuakstursgötum skal bifreiðum lagt eða þær stöðvaðar hægra megin, nema á 
eftirfarandi götum: Bjarmastíg, Brekkugötu norðan Oddeyrargötu, Geislagötu frá húsi nr. 5 
og að Gránufélagsgötu, Glerárgötu- verslunargötunni frá húsi nr. 24 að húsi nr. 36. 
Hafnarstræti frá Kaupvangsstræti að húsi nr. 82 og frá húsi nr. 67 og að húsi nr. 19. 
Krabbastíg, Munkaþverárstræti og við Ráðhústorg. 

Umferðarmerki verða sett upp í samræmi við þetta í þeim götum, þar sem undantekningin 
gildir. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað og falla þá jafnframt úr gildi eldri 
andstæðar reglur um umferð á Akureyri. 

Lögreglustjórinn á Akureyri, 23. maí 1989. 

Elías I. Elíasson.



Nr. 270 404 26. maí 1989 

REGLUR 

um verðmætismörk vegna yfirlýsingar útflytjanda á vörureikningi um 

uppruna vöru svo og sérstaka tollmeðferð smáböggla til einkaaðila og 

einkafarangurs ferðamanna samkvæmt fríverslunarsamningum 

EFTA og EB. 

1. gr. 

Til þess að notið verði tollfrelsis við innflutning á upprunavörum frá EFTA- og EB- 
löndum gegn framvísun á vörureikningi með yfirlýsingu útflytjanda um uppruna vöru, sbr. 9. 

gr. auglýsingar nr. 404/1987, eða innflutning á slíkum varningi í smábögglum til einkaaðila eða 

einkafarangri ferðamanna án þess að framvísa í þeim tilvikum EUR. 1 skilríki eða 
vörureikningi með yfirlýsingu útflytjanda um uppruna vöru verður verðmæti innflutningsins 

að vera innan þeirra marka í gjaldmiðli hvers aðildarlands sem gerð er grein fyrir hér á eftir: 

  

Smábögglar Persónulegur Mörk vegna 

til einka- farangur yfirlýsingar- 

aðila ferðamanna á vörureikn. 

Land Mynt 340 ECU 960 ECU 4 800 ECU 

Austurríki „0... ATS 5 000 15 000 71 000 

Belgía ....... 0 BEF 15 000 43 000 211 000 

Bretland ........ 0... GBP 220 630 3150 

Danmörk ......... DKK 2700 7 600 38 200 

Finnland ............ FIM 1 700 4 700 23 500 

Frakkland ............ FRF 2400 6 800 33 900 

Grikkland ........... GRD 57 500 162 400 811 800 

Holland ........ NLG 800 2250 11 200 

Írland 0... IEP 260 740 3 700 
Ísland ........0 ISK 19 000 52 000 257 000 

Ítalía ........ ITL 525 000 1 485 000 7 420 000 

Lúxemborg „2... LUF 15 000 43 000 211 000 

Noregur „0. NOK 2 600 7 400 36 800 
Portúgal ........ 0... PTE 58 000 163 900 820 000 

Spánn ESP 46 700 131 800 658 800 

SVISS... CHF 600 1 700 8 500 

SVÍþjÓð 0... SEK 2400 6 800 35 000 

Þýskaland ........ 00... DEM 700 2000 10 000 
  

Útflytjanda er heimilt að rita vörureikning í gjaldmiðli hvaða aðildarríkis að fríverslunar- 

samningi sem er. Velji hann hins vegar einhvern annan gjaldmiðil en að ofan greinir geta 

tollyfirvöld í innflutningslandinu aðeins beitt fjárhæð sem gildir fyrir innflutningslandið. 

2. gr. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 1. tölul. 6. gr. laga nr. 55/1987, tollalaga, 

með síðari breytingum, sbr. 9. gr. auglýsingar nr. 404/1987, til að öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt eru felldar úr gildi reglur nr. 402/1987, um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 26. maí 1989. 

Ólafur Ragnar Grímsson.   
Guðrún Ásta Sigurðardóttir.
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REIKNINGUR 

Grænlandssjóðs fyrir árið 1986. 

Rekstraryfirlit fyrir 1986 

Tekjur: 

DKK ISK 
Vaxtatekjur .........0 00 153 449,73 839 431 

Gjöld 
Styrkveitingar ............ 00 80 815,63 442,049 
Tekjurumfram gjöld ............0. 72 634,10 397 337 

153 449,73 839 431 

Efnahagsyfirlit 31. desember 1986 

Eignir 

InnstæðaíSeðlabanka ...........00. 0... 1 850 232,38 10 121 511 

Eigið fé: 

Stofnfé .........2 00 1 250 000,00 6 838 000 
Höfuðstólll/1/86 .......... 0 527 598,28 2 886 174 
Tekjuafgangurársins ........... 0... 72 634,10 397 337 

1 850 232,38 10 121 511 
  

Framanritað efnahags- og rekstraryfirlit hefur verið endurskoðað og reyndist rétt. 

Gunnlaugur Arnórsson, 

aðalendurskoðandi 

Seðlabanka Íslands. 

Stjórn Grænlandssjóðs. 

Reykjavík, 15. desember 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Kjartan Jóhannsson. Geir Gunnarsson. 

Haraldur Ólafsson. Sigurgeir Jónsson.
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REIKNINGUR 

Grænlandssjóðs fyrir árið 1987. 

Rekstraryfirlit fyrir 1987 

Tekjur: 

DKK 

Vaxtatekjur ........ 0 189 462,59 

Gjöld 

Styrkveitingar .........0 00 35.913,74 

Tekjurumfram gjöld ........ 00 153 548,85 

189 462,59 

Efnahagsyfirlit 31. desember 1987 

Eignir: 

Innstæða í Seðlabanka ........00 00 2 003 781,23 

Eigið fé: 

Stofnfé ........ 0 1 250 000,00 

Höfuðstóll 1/1/87 2... 600 232,38 

Tekjuafgangurársins .........0. 153 548,85 

2 003 781,23 

ISK 

1 105 268 

209 510 

895 758 

1 105 268 

11 689 459 

7 292 125 

3 501 576 

895 758 

11 689 459 

Framanritað efnahags- og rekstraryfirlit hefur verið endurskoðað og reyndist rétt. 

Gunnlaugur Arnórsson, 

aðalendurskoðandi 

Seðlabanka Íslands. 

Stjórn Grænlandssjóðs. 

Reykjavík, 17. febrúar 1988. 

Matthías Bjarnason. 

Kjartan Jóhannsson. Geir Gunnarsson. 

Haraldur Olafsson. Arni Johnsen. 

  

Stjórnartíðindi B 38, nr. 263-272. Útgáfudagur 31. maí 1989.
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1. júní 1989 497 Nr. 273 

REGLUGERÐ 
um söfnun og endurvinnslu einnota umbúða fyrir drykkjarvörur og 

skilagjald á drykkjarvörur í einnota umbúðum. 

1. gr. 

Skilagjald. 
Leggja skal skilagjald á innflutt öl og gosdrykki og aðra slíka drykki í einnota umbúðum 

úr málmi, gleri, plasti eða sambærilegum efnum, svo og öl, gosdrykki eða slíka drykki, sem 

framleiddir eru eða átappaðir hér á landi og seldir eru í samskonar umbúðum. Skal 

skilagjaldið nema 4 krónum á hverja umbúðaeiningu. 

2. gr. 

Umsýsluþóknun. 

Umsýsluþóknun, sem leggja skal á til viðbótar skilagjaldi, skal nema 1% af skilagjaldi. 

3. gr. 

Gjaldskylda. 
Gjaldskylda skv. 1. gr. nær til allra drykkjarvara í einnota umbúðum, sem fluttar eru til 

landsins eða eru framleiddar eða átappaðar hér á landi og flokkast í vöruliði 2201, 2202 og 

2203 í viðauka 1 við tollalög nr. 55/1987. 
Drykkjarvörur, sem seldar eru úr landi, eru ekki gjaldsskyldar. 

Við flokkun til gjaldskyldu skv. reglugerð þessari skal fylgt flokkunarreglum tollalaga nr. 

55/1987, með áorðnum breytingum skv. lögum nr. 96/1987 og auglýsingum nr. 12/1988 og 96/ 

1988. Ákvæði tollalaga gilda jafnframt um úrskurðarvald í ágreiningsmálum um tollflokkun 

drykkjarvara. 

4. gr. 

Álagning skilagjalds. 

Öllum þeim, sem flytja inn til landsins skilagjaldsskyldar vörur skv. 1. gr., hvort sem er til 

eigin nota eða endursölu, ber skylda til við tollafgreiðslu að greiða skilagjald og umsýsluþókn- 

un af hinum innfluttu vörum. 

Skilagjald og umsýsluþóknun mynda ekki gjaldstofn við útreikning annarra aðflutnings- 

gjalda en söluskatts. 

S. gr. 

Gjaldskyldir aðilar. 

Þeim, sem framleiða eða tappa á skilagjaldsskyldum drykkjarvörum innanlands, ber 

skylda til að greiða skilagjald og umsýsluþóknun af framleiðslu sinni og standa skil á því í 
ríkissjóð. 

Skilagjald og umsýsluþóknun myndar ekki gjaldstofn við álagningu vörugjalds eða 

annarra sambærilegra framleiðslugjalda. Gjöldin mynda hins vegar stofn til söluskatts. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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6. gr. 

Innheimta, uppgjörstímabil, gjalddagar o.fl. 
Skilagjald og umsýsluþóknun af innlendum drykkjarvörum reiknast við sölu eða 

afhendingu þeirra frá framleiðanda, og skiptir ekki máli hvenær eða með hvaða hætti greiðsla 

kaupanda fer fram. 
Hvert uppgjörstímabil vegna skilagjaldsskyldrar innlendrar framleiðslu eða átöppunar 

eru tveir mánuðir: janúar og febrúar; mars og apríl; maí og júni; júlí og ágúst; september og 

október; nóvember og desember. 
Skilagjaldi og umsýsluþóknun af innlendri framleiðslu, ásamt framtalsskýrslu í því formi 

sem ríkisskattsstjóri ákveður, skal skila eigi síðar en á gjalddaga. Gjalddagi er fimmtándi 

dagur annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils vegna sölu eða afhendingar á því tímabili. 

Beri gjalddaga upp á helgidag eða almennan frídag, færist gjalddagi á næsta virkan dag þar á 

eftir. 

7. gr. 

Viðurlög. 
Ef skilagjald og umsýsluþóknun er ekki greitt á tilskildum tíma, skal aðili sæta álagi til 

viðbótar skilagjaldi eða til viðbótar því skilagjaldi og umsýsluþóknun, sem honum ber að 

standa skil á. Sama gildir ef skýrslu og skilagrein, skv. 6. gr., hefur ekki verið skilað eða verið 

ábótavant og skilagjald og umsýsluþóknun því áætlað, nema aðili hafi greitt fyrir gjalddaga 

upphæð, er til áætlunar svarar, eða gefið fullnægjandi skýringu á vafaatriðum fyrir lok 
kærufrests. 

Álag skv. 1. mgr. skal vera sem hér segir: 

1. 4% álag á þá upphæð, sem vangreidd er, fyrir hvern byrjaðan virkan dag eftir gjalddaga, þó 

ekki hærra en 20%. 
2. Álagtil viðbótar af vangreiddri upphæð fyrir hvern byrjaðan mánuð, reiknað í fyrsta sinn 

fyrsta dag næsta mánaðar eftir gjalddaga, hið sama og dráttarvextir eru á hverjum tíma, 

sbr. III. kafla vaxtalaga nr. 25/1987. 

8. gr. 

Innheimta og endurgreiðsla. 

Skilagjald og umsýsluþóknun skal greiða í ríkissjóð, er síðan ráðstafar umsýsluþóknun- 

inni, skilagjaldinu og söluskatti af því jafnskjótt og við verður komið til Endurvinnslunnar hf., 

hlutafélags er stofnað verður skv. 2. gr. laga nr. 52/1989. Endurvinnslan hf. skal sjá um að 

skilagjaldið verði endurgreitt neytendum ásamt söluskatti af því við móttöku á notuðum 

skilagjaldsskyldum umbúðum. Skal endurgreiðslan þannig nema samtals 5 krónum á hverja 

umbúðaeiningu. Á sama hátt skal greiða samsvarandi gjald til einstaklinga, fyrirtækja eða 

félagasamtaka, sem taka að sér að safna slíkum umbúðum til eyðingar eða endurvinnslu. 

9. gr. 
Endurvinnslan hf. 

Endurvinnslan hf. skal sjá um að koma upp skilvirku fyrirkomulagi á söfnun skilagjalds- 

skyldra umbúða um land allt. Félagið skal einnig endurvinna umbúðir eða koma þeim til 
endurvinnslu eða eyðingar. 

Endurvinnslan hf. skal gefa iðnaðarráðuneytinu ársfjórðungslega skýrslu um starfrækslu 

skilakerfisins, þ.m.t. um fjölda skilaðra umbúða eftir tegundum.
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10. gr. 

Reglugerðarheimild. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 52/1989 og staðfestist hér með til að öðlast 

gildi þegar í stað. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Endurvinnslan hf. skal koma upp söfnunarkerfi til bráðabirgða svo fljótt sem því verður 

við komið, en stefnt skal að því að endanlegu söfnunarkerfi verði komið á hinn 1. desember 

1989. Verður þá sett sérstök reglugerð um gerð og efnisval skilagjaldsskyldra drykkjarvöru- 

umbúða, svo og bann við notkun þeirra einnota drykkjarvöruumbúða, sem torvelt er að eyða 

eða koma til endurvinnslu. 

Iðnaðarráðuneytið, 1. júní 1989. 

. F.h.r. 

Arni Þ. Arnason. 
  

Halldór J. Kristjánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 39, nr. 273. Útgáfudagur 1. júní 1989.



STJÓRNARTÍÐINDI B 40 — 1989 
  

  

Nr. 274 500 2. júní 1989 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 196 19. apríl 1989, um bann við tog- og 

dragnótaveiðum á svæðum fyrir Suðurlandi. 

1. gr. 

2. tl. 1. gr. orðist svo: Að vestan af 19930'V og að austan af 18940'V. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81, 31. maí 1976 um veiðar í 
fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 2. júní 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Þórður Eyþórsson. 

Nr. 275 10. maí 1989 

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. mgr. 11. gr. 1101, bætist nýr stafsliður g, sem orðist svo: 
g) fyrir skip er stunda nótaveiðar, skip með veiðarfæri, 30% eftir af olíu, vatni, birgðum og 

vistum, og með ísingu, skv. 12. grein, en án farms. 

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 meira 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. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Við ákvörðun á útsveigju er E = 10“ N/nm' 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 90? 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: 

Q = 9,81x 10xBxlxbxy (N) 
Oxl 

= — Nm R (Nm) 
- 2 Í f=— xl0xM:— (m) 

48 ExJ 

o= M (N/mmi) 
W 

Skilgreiningar: 

L = Lengd hólfs (m) 
B = Breidd hólfs (m) 
Yy = Eðlisþyngd farms í lestarrúmi 0,5 T/m? 
Q = Álag á lestarborð (N) 
M = Vægi á lestarborð (Nm) 

Lestarborð: 
= Lengd borðs (m) 
= Breidd borðs (m) 
= Fjaðurstuðull lestarborðs áætlað 10* (N/mm') 

Tregðuvægi (cm“) 
= Mótstöðuvægi (cm?) 
= Leyfileg hámarksspenna (22 N/mm?) 

fm = 1/90, leyfileg hámarksbeygja (m) 

a 
Á 
M
o
.
 

ll 

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. Jafnframt falla úr gildi reglur nr. 414/1988 um sama efni. 

Samgönguráðuneytið, 10. maí 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 40, nr. 274-275. Útgáfudagur 2. júní 1989.
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Nr. 276 502 

REIKNINGUR 

Lífeyrissjóðs bænda 1988. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1988 

Veltufjármunir. 

Sjóður og bankainnstæður: 
Bankainnstæður ..........20 000. 

Skammtímakröfur: 
Ríkissjóður Íslands. ............ 0... 
Ríkissjóður, bráðabirgðareikningur v/ímótfrl. ......... 
Stofnlánadeild landbúnaðarins .................. 
Iðgjaldakröfur, áætlun .............. 000... 
Næsta árs afborganir verðtr. skuldabréfa ............ 
Næsta árs afborganir óverðtr. skuldabréfa ........... 

Skammtímakröfur 

Veltufjármunir 

Skammtímaskuldir. 
Umsjónarnefnd eftirlauna ...........0 000... 
Aðrarskuldir ............ 

Skammtímaskuldir 

Hreint veltufé 

Fastafjármunir. 

Langtímakröfur: 
Skuldabréf, verðtryggð ........ 00 
Skuldbréf, óverðtryggð ......... 
Spariskírteini ríkissjóðs, verðtryggð ............... 

Næsta árs afborganir ............ 0. 

Hrein eign til greiðslu lífeyris. ........ 0... 

kr. 

17 700 199,76 

35 610 111,00 
47 603 459,00 

4 533 447,00 
50 287 915,28 

289 523 063,00 
165 422,00 

428 323 417,28 
446 023 617,04 

  

7 887 529,80 
27 999 631,90 

35 887 161,70 

  

410 136 455,34 

2 555 308 630,90 
3 906 833,00 

49 094 195,00 

2 608 309 658,90 
290 288 485,00 

2 318 021 173,90 

  

2 728 157 629,24 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris fyrir árið 1988 

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld. 

Vaxtatekjurogverðbætur ...........0. 00. 
Dráttarvextir vegnaiðgjalda ....................... 
Dagsektir v/ískilagreina .............. 000. 
Vaxtagjöld oginnheimtulaun ..................0.... 
Reiknuð gjöld vegna verðlagsbreytinga ................ 

Fjármunatekjur, nettó 

Iðgjöld: 
Iðgjöld framleiðenda, 1,25% af búvöruverði, áætl. ......... 

Iðgjöld framleiðenda, viðbótaráætlun................. 
Leiðréttingar v/fyrriára .............. 0. 
Endurgreiðslur iðgjalda umfram hámarksiðgjald .......... 
Mótframlag, 1,60% af heildarverðmætibúvöru ........... 

Mótframlag, viðbótaráætlun....................... 

Framleiðendagjöld 
Iðgjöldlaunþega ...........00 0000 
Mótframlög vinnuveitenda ............... 0... 

Launþegaiðgjöld 

Réttindaflutningurtilsjóðsins ................0.. 

Réttindaflutningur frásjóðnum ..................... 

Réttindaflutningur 

Iðgjöld 
Framlög vegna lífeyris skv. 2. kafla. 

Ríkissjóður Íslands,62,5% ......0.00 

Stofnlánadeild landbúnaðarins,37,5% ..........0...., 

Aðrar tekjur/önnur gjöld. 

Aðrartekjur........... 0... 

Lífeyrir. 

Lífeyrirskv.1.kafla ...........0. 000 
Lífeyrirskv.2.kafla .........002 0. 

Lífeyrir skv. 2. kafla greiddur af Umsjónarnefnd .......... 

Greiddur lífeyrir 

Greitt af Umsjónarnefndeftirlauna .................. 
Greiddur lífeyrir af Lífeyrisjóði bænda 
Framlag sjóðsins til uppbótar á lífeyri UE............... 

Lífeyrir 

kr. 

502 361 846,10 
8 259 751,30 

779 000,00 
(985 308,81) 

(415 889 587,18) 
  

94 525 701,41 

86 147 440,89 
0,00 

(4 606 777,61) 
(11 068 868,73) 
171 659 514,00 
25 948 707,00 
  

268 080 015,55 
1 553 486,32 
2 315 023,85 
  

3 868 510,17 
3 038 745,21 
(688 895,88) 
  

2 349 849,33 
  

274 298 375,05 

58 939 520,00 
35 365 176,00 
  

94 304 969,00 

905,00 

105 843 819,50 
133 961 323,00 

7 138 932,00 
  

246 944 074,50 
(47 211 776,00) 
199 732 298,50 

9 860 374,00 
  

209 592 672,50
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Rekstrargjöld. kr. 

Laun oglaunatengdgjöld............0 00. 7 611 357,00 

Stofnkostnaður vegnatölvukerfis.................. 4 717 016,00 
Annar rekstrarkostnaður .......... 0... 4 239 524,40 

Rekstrargjöld 16 567 897,40 

Hækkun á hreinni eign án matsbreytinga 236 969 107,56 

Matsbreytingar. 

Reiknuð gjöld vegna verðlagsbreytinga ................ 415 889 587,18 

Matsbreytingar 415 889 587,18 
Hækkun á hreinni eign áárinu ..........0 000. 652 858 694,74 

Hrein eign fráfyrraári.............. 0. 2 075 298 934,50 

Hrein eign í árslok 1988 til greiðslu lífeyris 2 728 157 629,24 

Reykjavík 28. apríl 1989. 
Benedikt Jónsson, 

framkvæmdastjóri. 

Stjórn sjóðsins: Endurskoðendur: 
Björn Helgason, formaður. Vigfús Gunnarsson, 

Asgeir Bjarnason. löggiltur endurskoðandi. 
Guðjón Hansen. 

Gunnar Guðbjartsson. Einar Sverrisson. 

Sigurður Jónsson. Sigurður Líndal. 

Nr. 277 30. maí 1989 

AUGLYSING 

um fjárhaldsstjórn Hofsóshrepps. 

Á grundvelli 91. gr. sveitarstjórnarlaga ákvað félagsmálaráðuneytið hinn 12. desember 
sl. að svipta hreppsnefnd Hofsóshrepps fjárforræði sveitarfélagsins. 

Jafnframt var skipuð fjárhaldsstjórn til 1. apríl 1989. Í henni eiga sæti: 

Húnbogi Þorsteinsson, skrifstofustjóri, formaður, Karl Kristjánsson, viðskiptafræðingur 

og Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

Með auglýsingu 27. mars sl. var ákveðið að framlengja sviptingu fjárforræðis og skipuri 
fjárhaldsstjórnar um 2 mánuði. 

Félagsmálaráðuneytið hefur nú ákveðið að framlengja sviptingu fjárforræðis Hofsós- 
hrepps og skipun fjárhaldsstjórnar sveitarfélagsins um tvo mánuði eða til 1. ágúst 1989. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. maí 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REIKNINGUR 

Þjóðhátíðarsjóðs fyrir árið 1988. 

  

  

  

  

Reikningsyfirlit 

1/1 1988 til 31/12 1988 

Eignir: 

kr. 
Spariskírteini2.fl.1984 ..........0 0. 41 430 000,00 
Innstæða á hlr.40091 ......... 0. 1 942 682,97 

43 372 682,97 

Skuldir: 
Ósóttir styrkir, Úthl. 1988 .........00 0 995 000,00 
Osóttir styrkir, fyrriúthl. ...........0.0.. 0. 248 100,00 
Höfuðstóll31/12/87 .......... 38 312 933,73 
Tekjurumframgjöld ................. 3 816 649,24 

42 129 582,97 

43 372 682,97 

Tekjur: 

Vextir 20... 175 333,72 
Verðhækkun spariskírteina ............0. 00. 9 809 200,00 
Vextir v/sölu spariskírteini ............. 0. 721 000,00 

10 705 533, 72 

Gjöld: 
Styrkveitingar 1988 .........0. 00 6 500 000,00 
Vextir af yfirdrætti á hlr.400901 ............ 0. 330 984,48 
Ýmis kostnaður ............0. 0 57 900,00 

Tekjur umframgjöld ........... 000 3 816 649,24 
  

10 705 533, 72 

Reikningsskil þessi hafa verið endurskoðuð og ekkert fundist athugavert. 

Ríkisendurskoðun, Reykjavík, 12. maí 1989. 

Halldór V. Sigurðsson. 

Stjórn Þjóðhátíðarsjóðs. 

Magnús T. Ólafsson. 

Jóhannes Nordal. Eysteinn Jónsson. 
Björn Bjarnason. Gils Guðmundsson. 

B37
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REGLUGERÐ 

um merki á skólabifreiðum. 

1. gr. 

Á hópbifreið sem notuð er til að flytja skólabörn skulu vera sérstök merki sem sýna þá 

notkun. Merki þessi skal einnig nota á hópbifreið þótt aðrir farþegar séu jafnframt fluttir með 

bifreiðinni ef megintilgangur ferðar er að flytja skólabörn. Heimilt er og að nota merki þessi á 
aðrar bifreiðir en þó aðeins þegar skólabörn eru einu farþegar bifreiðarinnar. 

Þegar bifreið sem ber merki fyrir skólabifreiðir er notuð í öðru skyni skulu merkin tekin 

af bifreiðinni eða þau hulin eða brotin saman. 

2. gr. 

Merki fyrir skólabifreiðir skal vera ferningur, 40-60 sm hver hlið, með gulum endurskins- 

grunni og 2,5-4 sm breiðri rauðri rönd án endurskins á brúnum. Á merkinu skal vera a.m.k. 

29 sm há svört táknmynd eins og á umferðarmerki A 11 (börn). Í efri hornum merkisins skal 

vera ljósker fyrir rauðgult blikkandi ljós. 

3. gr. 

Ljósflötur ljóskersins skal vera hringlaga, 710 sm í þvermál. Ljóskerið skal gefa frá sér 

350-500 candela ljósstyrk mælt beint framan við ljóskerið. Ljós á ljóskerinu skulu kvikna og 

slokkna samtímis og skal blikktíðni ljósanna vera sem næst 90 leiftur á mínútu. 

4. gr. 

Rofa fyrir blikkljós skal komið þannig fyrir að ökumaður geti auðveldlega beitt honum. 

Rauðgult viðvörunarljós sem sést vel úr sæti ökumanns skal kvikna og slokkna þegar 

blikkljósin eru í notkun. Viðvörunarljósið skal vera þannig tengt að það sýni ökumanni ef ekki 

kviknar á blikkljósunum. 

S. gr. 

Þegar bifreið er notuð til að flytja skólabörn skal kveikja á blikkljósunum u. þ. b. 100 m 

frá viðkomustað og slökkva á þeim um leið og ekið er frá viðkomustaðnum. Í öðrum tilvikum 

skal vera slökkt á ljósunum. 

6. gr. 
Á merki eða festingum þess skulu ekki vera skarpar eða útstæðar brúnir sem gætu valdið 

auknu tjóni í umferðaróhappi. 

7. gr. 

Merki skal vera bæði framan og aftan á bifreið, vinstra megin við miðju bifreiðar og sem 

næst lóðrétt og hornrétt á miðlínu hennar. Neðri brún merkis má ekki vera neðar en 50 sm frá 

vegi og efri brún ekki ofar en 150 sm frá vegi. 

8. gr. 

Merki skulu vera vel fest og þau mega hvorki hylja skráningarmerki né lögboðinn 

ljósabúnað. 

9. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 60. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, öðlast 

gildi 1. september 1989. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. maí 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. Ólafur W. Stefánsson. 
  

Endurprentað blað. 
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REGLUGERÐ 

um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga, 

stofnana þeirra og fyrirtækja. 

I. KAFLI 
Bókhald. 

1. gr. 

Sveitarfélög, stofnanir þeirra og fyrirtæki skulu haga bókhaldi sínu í samræmi við ákvæði 
laga er gilda um bóhald, eftir því sem við á. 

2. gr. 

Bókhald sveitarfélaga skal fært samkvæmt reglum um tvíhliða bókhald. Niðurstöður 
undirbókhalds svo sem sjóðbókar og gjaldendabókhalds, skal færa á sérstaka reikninga í hinu 
tvíhliða bókhaldi og skulu slíkir bókhaldsreikningar stemmdir af reglulega við undirbækurn- 
ar. 

3. gr. 

Sveitarfélög skulu halda sérstaka skrá þar sem færðar eru allar fjárhagsábyrgðir eða aðrar 
skuldbindingar sem sveitarfélagið eða fyrirtæki þess hefur tekið á sig gagnvart þriðja aðila. Í 

skránni skal koma fram hvenær sveitarfélagið tókst á hendur viðkomandi ábyrgð eða 

skuldbindingu og hverjum hún er veitt. Þegar ábyrgð eða skuldbindingu lýkur skal það íært í 
skrána. 

4. gr. 
Sveitarsjóðir, stofnanir sveitarfélaga og fyrirtæki skulu halda sérstaka eignaskrá sbr. 10. 

gr., en eignaskráin skoðast sem hluti af bókhaldsgögnum sveitarfélags. 

5. gr. 
Samband íslenskra sveitarfélaga gefur út og endurnýjar, í samráði við félagsmálaráðu- 

neytið og Hagstofu Íslands, handbók um reikningshald sveitarfélaga og fyrirtækja þeirra. Í 
handbókinni skulu vera leiðbeinandi reglur um flokkun og greiningu á tekjum, gjöldum. 
eignum og skuldum sveitarfélaga á hverjum tíma. 

II. KAFLI 
Ársreikningur. 

6. gr. 
Í ársreikningi sveitarfélags skal vera sérgreint yfirlit um rekstur sveitarsjóðs, stofnana 

sveitarfélagsins og fyrirtækja þess á reikningsárinu, auk efnahagsreikninga í lok reikningsárs. 
ásamt skýringum. Jafnframt skal semja samstæðureikning fyrir sveitarfélagið, stofnanir þess 
og fyrirtæki með sjálfstætt reikningshald. 

Í samstæðureikningi skal vera heildaryfirlit um rekstur og framkvæmdir á vegum 

sveitarfélagsins á reikningsárinu. Í samandregnum efnahagsreikningi skulu koma fram 
heildareignir og heildarskuldir sveitarfélagsins í lok reikningsárs þar sem eignir og skuldir 
sveitarsjóðs og stofnana og fyrirtækja innbyrðis eru dregnar frá heildarfjárhæðum. 

7. gr. 
Í skýringum ársreiknings skal gera grein fyrir þeim reikningsskilaaðferðum sem beitt er 

við gerð ársreikningsins og öðrum þeim atriðum sem nauðsynleg eru við mat á afkomu og
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stöðu sveitarfélagsins. Gera skal grein fyrir fjárhagsábyrgðum sveitarfélagsins og þeim 

skuldbindingum sem ekki koma fram í efnahagsreikningi. 

Í skýringum skal birta upplýsingar um varanlega rekstrarfjármuni sveitarfélags og aðrar 

þær eignir sem áður hafa verið gjaldfærðar og eru því ekki tilgreindar í efnahagsreikningi. 

Í handbók um reikningshald sveitarfélaga skulu vera nánari leiðbeiningar um þetta efni. 

8. gr. 

Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins vegna reikningsársins skal birt í ársreikningnum til 

samanburðar. 

9. gr. 

Sveitarfélög, stofnanir þeirra og fyrirtæki skulu beita eftirtöldum reikningsskilaaðferð- 

um: 
a. Sértækri reikningsskilaaðferð fyrir sveitarsjóð og þær stofnanir sveitarfélags sem reknar 

eru á sambærilegum grundvelli. 

b. Almennri reikningsskilaaðferð fyrirtækja í atvinnurekstri. 

Í handbók sveitarfélaga um reikningshald skulu vera leiðbeinandi reglur um hvernig 

algengustu stofnanir sveitarfélaga og fyrirtæki greinast með tilliti til framangreindra reikn- 

ingsskilaaðferða. 

10. gr. 

Í ársreikningi sveitarsjóðs og þeirra stofnana og fyrirtækja sem beita reikningsskilaaðferð 

skv. a-lið 9. gr. skal vera heildaryfirlit um rekstur og fjárfestingu á reikningsárinu og yfirlit um 

breytingu á veltufjárstöðu frá upphafi árs til loka þess. 

Í efnahagsreikning skal færa allar eignir og skuldir sveitarfélags, en við mat þessara liða 

og framsetningu gilda almennt viðurkenndar reikningsskilaaðferðir. Með peningalegum 

eignum teljast m.a. sjóður og bankainnstæður, óinnheimtar kröfur, verðbréf og víxlar, 

hlutabréf og eignarhlutir. Með skuldum sveitarfélags teljast allar skuldir þess tilskemmri tíma 

en eins árs frá lokum reikningstímabils, svo og skuldir til lengri tíma. Með skammtímaskuld- 

um skal telja afborganir af langtímalánum sem gjaldfalla innan eins árs frá uppgjörsdegi. 

Í handbók sveitarfélaga um reikningshald skulu vera nánari leiðbeiningar um eignfærslu 

og gjaldfærslu fjárfestinga sveitarsjóða, stofnana og fyrirtækja og um færslu eignaskrár. 

11. gr. 

Ársreikningar sveitarfélaga, sem senda skal til félagsmálaráðuneytisins og Hagstofu 

Íslands fyrir 31. júlí ár hvert, skulu vera sundurliðaðir á þann hátt sem Hagstofa Íslands 

ákveður, að höfðu samráði við ráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga. 

ITI. KAFLI 
Ýmis ákvæði. 

12. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt ákvæðum 81. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, 

öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 55 19. mars 1963. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. maí 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Húnbogi Þorsteinsson.
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GJALDSKRÁ 
fyrir Vatnsveitu Kópaskers. 

Árlegur vatnsskattur. 

1. gr. 

Fyrir vatnsnotkun skal greiða árlega vatnsskatt af öllum húsum í Presthólahreppi, sem fá 
vatn frá vatnsveitunni. 

Árlegur vatnsskattur skal reiknast af heildarverðmæti hverrar fasteignar, þ.e. mat 
mannvirkja og lóða skv. lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 94, 20. maí 1976. Upphæð 

vatnsskatts skal vera 0,4% af fasteignamati húss og lóðar. 

Aukavatnsskattur. 
2. gr. 

Auk vatnsskatts skv. 1. gr. skal greiða aukavatnsskatt fyrir verksmiðjur, iðnfyrirtæki, 

vinnslustöðvar, útgerðarstöðvar, sláturhús, frystihús, efnalaugar, þvottahús, bifreiðastöðvar 

svo og skulu þeir aðrir greiða aukavatnsskatt sem nota vatn til annars en heimilisþarfa. 
Aukavatnsskatt skal greiða fyrir: 
a) hverja vetrarfóðraða sauðkind kr. 5,12. 

b) hvern vetrarfóðraðan stórgrip kr. 65,90. 
Annan aukavatnsskatt skalinnheimta skv. mæli með kr. 5.12 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Vatnsveitan lætur notendum í té löggilta vatnsmæla og er ársleiga fyrir hvern mæli sem 
hér segir: 

ð 20 - 30 mm kr. 960,00 

D 40 mm kr. 1 270,00 

ð 50 mm kr. 3 300,00 

Ó 80 mm kr. 6400,00 
ð 100 mm kr. 8 100,00 

Fyrir vatn til skipa í Kópaskershöfn skal greiða kr. 68,00 á hvern rúmmetra vatns. 
Fyrir önnur vatnsnot en þau, sem að framan eru talin, skal hverju sinni greiddur 

aukavatnsskattur eftir ákvörðun hreppsnefndar. 

Um greiðslu. 

3. gr. 

Vatnsskatt og önnur gjöld skv. gjaldskrá þessari skal greiða á sömu gjalddögum og 
fasteignagjöld og eru þau lögtakskræf. 

Gjöld önnur en vatnsskattur, sem reiknast af fasteignamatsverði, skulu breytast í 

samræmi við breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar frá janúar 1989 125.4 stig, (vísitala með 
grunn 100 í júlí 1987) þó ekki yfir 50% án staðfestingar ráðuneytis. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er af Hreppsnefnd Presthólahrepps, staðfestist hér með skv. 
lögum um aðstoð til vatnsveitna nr. 93/1947 og vatnalögum nr. 15/1923, til að öðlast þegar 
gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. júní 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Þórhildur Líndal.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu Kópaskers nr. 114/1977. 

1. gr. 

11., 12. og 13. gr. reglugerðarinnar falli brott. 

2. gr. 

14. gr. verði 11. gr., 15. gr. verði 12. gr., 16. gr. verði 13. gr. og 17. gr. verði 14. gr. 

3. gr. 
18. og 19. gr. reglugerðarinnar falli brott. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem gerð er af hreppsnefnd Presthólahrepps, staðfestist hér 

með samkvæmt lögum um aðstoð til vatnsveitna nr. 93/1947 og vatnalögum nr. 15/1923, til að 

öðlast þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. júní 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Þórhildur Líndal. 

Nr. 283 1. júní 1989 

REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Hólmavíkurhrepps. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Hólmavíkurhrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu vatns á 

svæði því, er vatnsveitan nær yfir og hún getur fullnægt, svo og til Hólmavíkurhafnar. 

2. gr. 
Hreppsnefnd fer með yfirstjórn vatnsveitunnar. 

Hreppsnefnd og sveitarstjóri annast öll framkvæmdastörf er vatnsveituna varða, svo og 

viðhald hennar og umsjón alla. Hreppsnefnd skal heimilt að ráða sérstakan umsjónarmann 

vatnsveitunnar er hafi eftirlit með vatnsveitukerfinu og annist öll þau störf í þágu vatnsveit- 

unnar sem þurfa þykir. 

3. gr. 

Hver sá sem vill fá tengingu við vatnsveitu hreppsins, skal senda sveitarstjóra skriflega 

umsókn með upplýsingum um væntanlega vatnsnotkun. 

4. gr. 

Umsjónarmanni og öðrum starfsmönnum vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús 

manna og lóðir, þar sem vatnsleiðslur liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, er sett eru í 

samband við þær. Telji þeir útbúnaði ábótavant, skal það tilkynnt húseiganda og tafarlausra 

úrbóta krafist. Sé því ekki sinnt lætur umsjónarmaður vatnsveitunnar framkvæma úrbætur á 

kostnað húseiganda.
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Heimilt er hreppsnefnd að loka vatnsæðum fyrir þeim sem vanrækja að láta gera við 
bilanir á pípum eða tækjum eða eyða vatni að óþörfu. Fullan vatnsskatt ber að greiða fyrir 
þann tíma er vatnsæðum er lokað af þessum sökum. 

S. gr. 
Vatnsveita Hólmavíkurhrepps hefur rétt til að takmarka vatnsnotkun, ef skortur er á 

vatni, eða loka fyrir vatnið vegna hreinsunar, eða framkvæmda við vatnsveituna. Ef eldsvoða 
ber að höndum hafa slökkvilið, lögregla og starfsmenn vatnsveitunnar heimild til að gera 
hverjar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar teljast, hvort sem er á vatnsæðum vatnsveitunnar 
eða í einkaeign. Óheimilt er öðrum en slökkviliði, lögreglu og starfsmönnum vatnsveitunnar 
að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar, nema með sérstöku leyfi. 

6. gr. 
Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, sem leiða kann af reksturstruflunum er 

verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar, takmörkun á vatnsnotkun eða af öðrum 
ástæðum. 

7. gr. 
Hver sá sem veldur spjöllum á mannvirkjum vatnsveitunnar eða truflar rekstur hennar 

með ólögmætum hætti skal bæta tjónið að fullu og sæta sektum, nema þyngri refsing liggi við 
að lögum. 

8. gr. 
Skylt er landeigendum að láta af hendi land, landsafnot og mannvirki í þágu vatnsveit- 

unnar, svo og að þola þær eignakvaðir, óþægindi og takmörkun afnotaréttar, sem vatnsveitan 
veldur, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt mati, ef eigi næst samkomulag. 

9. gr. 
Frá vatnsæðum veitunnar má enginn leggja vatnsæðar nema með leyfi hreppsnefndar. 

Hverjum húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða úr götulögnum í hús 
sín, Og annast viðhald þeirra. 

Skylt er húseigendum að láta tafarlaust gera við vatnsæðar sínar, ef leki kemur að þeim. 
Enginn má eyða vatni að óþörfu, né setja aflvélar í samband við vatnsveituna, án leyfis 

umsjónarmanns vatnsveitunnar. 

10. gr. 
At öllum húsum á vatnsveitusvæðinu sem metin eru til fasteignamats og tengd eru 

vatnsveitu hreppsins skal greiða árlega vatnsskatt: 
a. 0,30% af fasteignamati húsa og lóða eins og það er á hverjum tíma. Lágmarksgjald 

hverrar sjálfstæðrar íbúðar skal þó vera kr. 3 000,00, en hámarksgjald kr. 10 000,00. 
b. Fyrirtæki með vatnsfreka starfsemi greiði aukavatnsskatt skv. eftirfarandi: 

I) Saltfiskverkun: Kr. 135,00 fyrir hvert tonn af fiski sem fer í salt. 
Il) Frystihús: Kr. 135,00 fyrir hvert tonn af fiski sem fer í frystingu. 

TIl) Rækjuvinnsla: Kr. 450,00 fyrir hvert tonn af landaðri rækju. 
IV) Skelvinnsla: Kr. 450,00 fyrir hvert tonn af landaðri skel. 
V) Sauðfjárslátrun: Kr. 2,25 fyrir hvern grip sem slátrað er. 

Þeir notendur skv. liðum I-V, sem kjósa fremur að greiða fyrir vatnsafnot samkvæmt 
mæli, geta valið þann kost með samþykki hreppsnefndar. Í slíkum tilvikum kaupir notandinn
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mæli og kostar uppsetningu hans og viðhald í samráði við hreppsnefnd. Gjald fyrir vatnsnot 

skv. mæli skal vera kr. 9,00 fyrir hvern rúmmetra. 

c. Fyrir þvottaplön sem rekin eru til þvotta á bifreiðum t.d. í sambandi við bensínstöðvar, 

skal greiða kr. 25 000,00 á ári fyrir vatnsnotin. 

d. Fyrir hvern rúmmetra af vatni til skipa greiðast kr. 90,00. Þó skal minnsta gjald vera kr. 

450,00 fyrir fiskiskip en kr. 900,00 fyrir önnur skip. 

e. Af beitingaskúrum, gripahúsum og fleiri slíkum húsum skal lægsta gjald vera kr. 

2 600,00. 
f. Tengigjald skal vera kr. 5 200,00. 

g. Greiðsla fyrir önnur vatnsnot en hér eru talin fer eftir ákvörðun hreppsnefndar. 

Gjöld samkvæmt grein þessari er sveitarstjórn heimilt að hækka eða lækka um 50%, án 

þess að samþykki ráðuneytisins komi til. 

11. gr. 

Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið og annast sveitarstjóri reikningshaldið, 

innheimtur og greiðslur. 

Gjalddagi vatnsskatts er sá sami og fasteignaskatts nema hvað þeir sem kaupa vatn skv. b- 

lið 10. greinar greiða aukavatnsskatt ársfjórðungslega. 

12. gr. 

Gjöld samkvæmt reglugerð þessari, Önnur en vatnsskattur sem reiknast af fasteignamati 

húsa og lóða, miðast við byggingarvísitölu 124,5 stig 1. október 1988 og breytast einu sinni á 

ári til samræmis við byggingarvísitöluna eins og hún er 1. október ár hvert. 

13. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari, má taka lögtaki, og eru þau tryggð með lögveði í 

viðkomandi eign næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgöngurétti fyrir hvers konar samnings- 

veði og aðfararveði. 

14. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 90 000,00, - níutíuþúsund krónum - 

nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari skulu sæta meðferð opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hólmavíkurhrepps, staðfest- 

ist hér með samkvæmt lögum um aðstoð til vatnsveitna nr. 93 5. júní 1947 og vatnalögum nr. 

15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð fyrir Vatnsveitu í Hólmavíkurhreppi nr. 134 8. ágúst 

1947. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. júní 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Þórhildur Líndal. 

  

Stjórnartíðindi B 41, nr. 276-283. Útgáfudagur 9. júní 1989.
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REGLUGERÐ 

um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum fyrir Suðurlandi. 

1. gr. 
Frá og með 13. júní 1989 eru allar tog- og dragnótaveiðar bannaðar fyrir Suðurlandi á 

svæðum sem markast þannig: 

1. Að vestan af 21922'V og að austan af 2034'V 
2. Að vestan af 19930'V og að austan af 1840'V 

3. Að vestan af 16*40'V og að austan af 16930'V. 

Að sunnan markast svæði skv. 1. og 3. tl. af línu, sem dregin er fjórar sjómílur frá 
viðmiðunarlínu og svæði skv. 2. tl. af línu, sem dregin er þrjár sjómílur frá fjörumarki sbr. 3. 
gr. Í. nr. 81, 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

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. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 196 19. apríl 1989, um bann við tog- 
og dragnótaveiðum á svæðum fyrir Suðurlandi ásamt breytingu nr. 274 2. júní 1989. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. júní 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson. 

A35 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 204/1987, um menntun, réttindi og 

skyldur sjúkranuddara. 

1. gr. 

Við reglugerðina bætist ákvæði til bráðabirgða, er orðist svo: 

Ráðherra getur fram til31. desember 1989 veitt íslenskum ríkisborgurum, sem sóttu um 

leyfi fyrir 1. janúar 1988, en fengu synjun, ótakmarkað starfsleyfi að fenginni umsögn 

landlæknis, enda leggi þeir fram vottorð læknis/lækna um að þeir hafi stundað sjúkranudd í 3 

ár samfellt fyrir 1. maí 1987. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 2. gr. laga nr. 24/1985, um starfsheiti og 

starfsréttindi heilbrigðisstétta, öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. maí 1989. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 286 2. júní 1989 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið að Skipholt austan Nóatúns verði aðalbraut, að því undanskildu að 

umferð á Skipholt víki fyrir umferð á Nóatúni. 
Ákvörðun þessi tekur gildi 5. júlí 1989. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 2. júní 1989. 

Böðvar Bragason. 

  

Stjórnartíðindi B 42, nr. 284-286. Útgáfudagur 13. júní 1989.
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GJALDSKRÁ OG REGLUR 
fyrir símaþjónustu. 

(Söluskattur er ekki innifalinn). 

Gildir frá 1. júlí 1989. 

I. KAFLI 
Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar miðstöðvar. 

1. Stofngjald. 
1.1. Fyrir númer í miðstöð oglínu............. 0000 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 hlutaðeig- 
andi 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 ársfjórðungsgjalda, 
krefjast afnotagjalda 1-2 mánuði fram í tímann, þegar tilfærsla fer fram. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2.1. 

2.2. 

2.3. 

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. 

Ársfjórðungsgjaldið fyrir númer í miðstöð og línu er kr. 1 000,00 fyrir heimili og kr. 

2 000,00 fyrir verslunar og/eða atvinnusíma að viðbættum kr. 2,40 fyrir hvert teljara- 

skref umfram 400 á ársfjórðungi, nema þar sem notendafjöldi er yfir 20 000 á sama 

stöðvargjaldsvæði, þar verða 200 skref innifalin í fastagjaldinu. 

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

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 00 0.5-1.0 km kr. 253,00 

b. Lengdlínuleiðar..........00 0. 1.0-2.0km kr. 377,00 

c. Lengdlínuleiðar............ 0. 2.0-4.0km kr. 630,00 

d. Lengdlínuleiðar........... 0. 4.0-8.0 km kr. 1510,00 

e. Lengdlínuleiðar............ 0 yfir8.0km 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... 0. 350,00 

34. Hátalarasími ......... 0. 1 205,00 

35. ZjalínutalfæriSiemens .......... 7 270,00%) 625,00 

3.6. Zjalínutalfæri DBH (eldri gerð,svört).......... 3 660,00%) 449,00 

3.7. Ritarasímar (sekreter), ATEA 812L, 1 lína, 2 talfæri 520,007) 97) 

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, 2línur,2talfæri.......... 17 720,00% 1 490,00 
3.10. Ritarasímar, DBH 3, 1 lína, 2 talfæri (eldri gerð, svört) 3 115,009) — 330,008) 
3.11. Raðsímar, ATEA 816, 1 lína,3tilótalfæri ....... 545,003) 95) 
3.12. Raðsímar, ATEA 822, 2llínur, 1til2talfæri....... 650,005) 5) 
3.13. Raðsímar, ATEA 829, 2 línur,3tillOtalfæri ...... 860,007) 7) 
3.14. Raðsímar, ATEA 849, 4 línur,3tillOtalfæri ...... 1 050,003)%) 
3.15. Raðsímar, Reiha %, 1lína,2til3talfæri ......... 12 390,00%) 1 065,00) 
3.16. Raðsímar, Reiha %, 1 llína,3tilótalfæri ......... 8 980,00%%) — 765,00%) 
3.17. Raðsímar, Reipos:%,2 línur,3tilótalfæri ........ 8 400,00%%  745.005) 
3.18. Raðsímar, Reipos%0, 2 línur, 7tillltalfæri ....... 12 895,007)%) 1 120,008) 
3.19. Fjöllínusímar, Makler, 8 línur, 2till2talfæri ...... 1 875,005) 
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 9315,00 1 085,00 
3.22. Millisamband milli svæða (Rvík) DBH4 (magneto), 

talfæriinnifalin ................. 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 LL... 9 315,00 7 960,00 
3.26. Tengigjald, nýr sími í stað millisambands, talfæri ekki 

innifalið, kr. 1 300,00. 

3.27. Utskipting 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. 
Á.1.1. L.ME.1$3..00.0 00 27 930,00 555,00 
4.1.2. L.M.E.246......0 0. 44 870,00 1 110,00 
4.1,3. LME.349..0.. 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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4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 

4.1.9 

4.2. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.3. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.3.5. 

4.3.6. 

4.3.7. 

4.3.8. 

Afnotagjald 

Stofngjald á ársfj. 

kr. kr. 

LME 4416 ......000 000 104 380,00 2 775,00 

LME.5#30 ......000 00 106 830,00 4 855,00 

„LMÆE.6#40....... 00 108 525,00 6375,00 

„ EB.6#30....... 0000 108 790,00 - 4 990,00 

„ ADG1018#40.....02.0 00 254 400,00 6655,00 

„ ADG10116#80 ......00 000 334 775,00 13 310,00 

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

skv. reikningi eða sérstöku rekstrargjaldi. 

Við sölu einkasímstöðvar skal greiða 4 hluta áætlaðs kostnað- 

argjalds þegar stöðin er pöntuð, /% hluta þegar stöðin kemur til 

landsins og eftirstöðvarnar áður en uppsetning hefst. 

Fyrir hvern númerabúnað í einkasímstöðvum (ákveðnar eldri 

StÖÐVAP) ....... 0 290,00 

Fyrir hvern miðstöðvalínubúnað í einkasímstöðvum (ákveðn- 

areldristöðvar) ........ 000 780,00 

Búnaður og línur tengdar handvirkum og sjálfvirkum einka- 
símstöðvum í 4.1. og 4.2. og öðrum einkasímstöðvum. 
Númer frá einkasímstöð á sama stöðvarsvæði. Talfæri ekki 

innifalið, afnotagjald sjá VIll.kafla. ................ 6 470,00 

Númer frá einkasímstöð á aðliggjandi stöðvarsvæði (Rvík). 

Talfæri ekkiinnifalið .........%. 0. 6 470,00 6 155,00 

Númer frá einkasímstöð út fyrir aðliggjandi stöðvarsvæði 

(Rvík). Talfæri ekkiinnifalið ........... 6 470,00 8 790,00 

Þverlínusamband milli einkasímstöðva á sama stöðvarsvæði. 

Endabúnaður greiðistskv.reikningi ............... 6 470,00 5 340,00 

Þverlínusamband milli einkasímstöðva á aðliggjandi stöðvar- 

svæðum (Rvík). Endabúnaður greiðist skv. reikningi ...... 6 470,00 0 6675,00 

Þverlínusamband milli einkasímstöðva, sem eru ekki á aðliggj- 

andi stöðvarsvæðum (Rvík). Endabúnaður greiðist skv. reikn- 

NBI 00... 6 470,00 0 8010,00 

Fyrir 2 Mb/s þverlínusamband milli einkasímstöðva greiðist 18 

falt gjald sbr. 4.3.4.-4.3.6. 
Fyrir beinar innvalslínur í einkasímstöð er tekið gjald skv. 
verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, 

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. 

. Gjald fyrir tegundaprófun venjulegstalfæris ........... 0... 9 718,00 

. Gjald fyrir tegundaprófun annarra tækja er samkvæmt kostnaðarskýrslu. 

Gjald fyrir prófanir á einstökum venjulegum talfærum flutt inn af einstak- 

lingum tileiginnota ........0.0 00. 485,00 

Ef talfærið stenst ekki prófun er heimilt að fella niður þetta gjald.
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6.1. 

6.2. 
6.3. 

6.4. 

6. Flutningsgjald. 

Milli húsa á sama símstöðvarsvæði fyrir hvert símanúmer og venjulegan Kr. 
búnað ...........00 0 3 855,00 

(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því húsi, sem flutt 
er Í). 
Milli símstöðvarsvæða ............00 00 4 770,00 

Til viðbótar 6.1. og 6.2. greiðir símnotandi húslagnir og tilheyrandi búnað, 
sem setja þarf upp, samkvæmt kostnaðargjaldi á hverjum tíma. 
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. 

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

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

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

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. I. kafla 3. og 4. Sjá þó ákvæði í 1. 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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2.1. 

2.2. 

2.3. 

24. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.1. 

Il. 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. kafla 2. 
Fyrir annan notendabúnað en aðaltalfæri greiðist rekstrargjald eða afnotagjald sam- 
kvæmt verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem póst- og 
símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið. 

Viðhaldskostnaður aðaltalfæris er innifalinn í afnotagjaldi skv. 2.1., ef um eðlilegt slit er 

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

reikningi eða er innifalinn í rekstrargjaldi eða afnotagjaldi búnaðarins skv. verðskrá fyrir 

búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem póst- og símamálastjóri gefur út í 
samráði við ráðuneytið, ef um eðlilegt slit er að ræða. Sjá þó ákvæði í 1. kafla 2.3. 

3. Almenn ákvæði. 

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

viðtökugjald að greiða. 
Ef notandi óskar flutnings á símanum, greiðir hann kostnað eftir reikningi. 
Leggist jörð í eyði eða ef ábúandi vill ekki hafa símann, má taka hann burtu. Línuna skal 
þó ekki taka niður á fyrsta ári, ef líkur benda til, að jörðin verði aftur í byggð eða 

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

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

meðferð símtækja og starfrækslu notendasíma. 

Póst- og símamálastofnunin hefur að sjálfsögðu, hvenær sem er, heimild til að fjölga 
símum út frá notendasímalínum eða í framhaldi af þeim. 

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

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

dag í janúar, apríl, júlí og október. Verði almenn hækkun afnotagjalds leyfð frá 
tilteknum degi, skulu þeir sem greitt höfðu fyrirfram. greiða hækkunina með síðari 
afnotagjaldsreikningi. 
Þegar um nýtt gjald er að ræða, fer gjaldið í fyrsta sinn eftir því, hve langur tími er eftir af 

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

mánuði sem heill mánuður. 
Undir ákvæði þessa kafla gjaldskrárinnar falla símar bænda í sveitum almennt, nema 
þeirra, sem búa í hverfum, þorpum, kauptúnum eða í nágrenni þeirra. Um síma þeirra 

fer eftir ákvæði 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, at- 

vinnurekendum eða verslunum o. s. frv., samkvæmt I. kafla, en ekki samkvæmt þessum 

kafla. Um síma hjá öðrum aðilum eða stofnunum í sveit, eða þar sem sérstaklega stendur 
á, fer í hvert skipti eftir ákvörðun Póst- og símamálastofnunarinnar eða eftir samkomu- 
lagi.
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11. 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 hlutaðeig- 

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

F = Fjöldi talninga símtals 

s = Skreflengd í viðkomandi gjaldflokki 

n = Fjöldi viðtalsbila að tímalengd s. 

{Ss 

151193 ...t=s 

t = lengd símtalsins. 

! a 5 = íkindi fyrir talningu til viðbótar við svartalninguna og fjölda viðtalsbila, n. 

t—ns 
0: ——1 

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.......... 00 240 sek. 

2 36 sek 

30 24 sek 

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

Gjaldflokkur sek. í skrefi 

1 staðarsímtöl............ 480 sek. 

20 54 sek 

30 36 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............. 480 sek. 

20 12 sek
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1.4. 

2.1. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 
44. 
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  O- lIOkmlínulengd ............... 18,00 6,00 
- 10- 25kmlínulengd ............... 24,00 8,00 
- 25-100 kmlínulengd ............... 33,00 11,00 
Yfir 100 kmlínulengd ............... 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 millistöðvasím- 
töl. 

. 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. 75,00 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. 8,00 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 Il. kafla 2. 

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

a. Gjald milli Íslands og hlutaðeigandi lands. 
b. Strandargjald. 

c. Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 
d. Gjald fyrir aukaþjónustu að ósk samtalsbeiðanda, sem greiðist samkv. II1., kafla 2. 

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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1. 

6. Sérþjónustur í stafræna símakerfinu. 

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. 

Afnotagjald. 

Fyrir þessa þjónustu er greitt árfjórðungsgjald eða sérstakt notkunargjald þegar við- 

skiptavinur gerir viðkomandi þjónustu virka. 
2.1 Vakning. Sjálfvirk upphringing frá símstöð á tilteknum tíma sem notandinn sjálfur 

ákveður. Notkunargjald er 5 teljaraskref í hvert sinn. 

2.2 Skammval. Afnotagjald fyrir hver 5 númer er kr. 138 á ársfjórðungi. 
2.3 Símtalsflutningur. Afnotagjald fyrir hvern eftirtalinn kosta er kr. 138 á ársfjórðungi. 

a) Öll símtöl eru flutt. 
b) Þegar númerið er upptekið. 
c) Þegar ekki er svarað. 

2.4 Langlínulæsing. Afnotagjald fyrir hvorn eftirtalinna kosta er kr. 138 á ársfjórðungi: 

a) Föst læsing í símstöð. 
b) Læsing með lykilorði. 

2.5 Endurval. Síðast valda númerið endurvalið. Afnotagjald er kr. 138 á ársfjórðungi. 
2.6 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. 

2.7 Þriggja manna tal. Þrír geta talast við í einu. Afnotagjald er kr. 138 á ársfjórðungi. 

2.8 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. 

2.9 Símtalavíxl. Hægt er að hringja í tvö símanúmer og skipta á milli þeirra. Afnotagjald 

er kr. 138 á ársfjórðungi. 

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. 1 100,00 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. 4 760,00, enda beri nýi símnotandinn ábyrgð á 

ógreiddum áföllnum símaskuldum. 

Viðskiptagjald fyrir sjálfvirka þjónustu til og frá farsímakerfinu er skrefagjald, kr. 2,40 
fyrir hvert skref, 12 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.
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2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 

1.9. 

2. Sérþjónusta í sjálfvirka farsímakerfinu. 

Læsing til útlanda. 
Stofngjald kr. 2 480,00. 

Ársfjórðungsgjald 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. 1,15. 
Öll símtöl. 

Stofngjald kr. 565,00. 

Ársfjórðungsgjald 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. 
Afhending símskeyta. 
Venjulegt símskeyti: Hringt er í viðtakanda og texti skeytisins lesinn. Skeytið er síðan 

póstlagt. Viðtakandi getur sótt skeytið til ákvörðunarsímstöðvar ef hann óskar þess. 
. Hraðskeyti: Texti skeytis sendur símleiðis til viðtakanda samstundis eða samkvæmt 

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

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

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

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. 

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. 

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

símskeytagjalds.
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3.1. 
3.1.1. 

3.2. 
3.2.1. 

3.2.2. 

3.3. 

4.1. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 
4.2. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 

5.1. 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3. 

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: 
a. Grunngjald fyrir hvert skeyti kr. 60,00. 

b. Línugjald kr. 3,25 á hvert orð. 

c. Strandargjald kr. 3,70 hvert orð. 

d. Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 

e. Gjald fyrir aukaþjónustu að beiðni sendanda. 
Minnsta gjald er hið sama og fyrir 7 orð. 

Sérstök loftskeyti. 

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. 
Gjöld fyrir önnur loftskeyti og aukaþjónustu eru í samræmi við 1. og 2. grein þessa 
kafla. 
Gjöld erlendra skipa eru samkvæmt alþjóðagjaldskrá. 

4. Símatelex. 

Gjald fyrir sendingu. 
Grunngjald fyrir hvert sent telex kr. 140,00. 
Afgreiðslugjald fyrir hverja byrjaða mínútu í sendingu telex frá kl. 8.00 til kl. 21.00 kr. 
70,00. 
Mínútugjald er gildandi telexgjald til hvers lands, tekið fyrir hverja byrjaða mínútu. 
Gjald fyrir móttöku. 
Símnefni á ári kr. 615,00. 

Ársfjórðungsgjald fyrir áskrift að símatelex kr. 590,00. 
Afgreiðslugjald pr. telex (úthringing skv. reglum og póstsending) kr. 140,00. 

5. Stöðvartelex. 

Gjald fyrir sendingu. 
Grunngjald fyrir hvert sent telex kr. 140,00. 
Mínútugjald er gildandi telexgjald til hvers lands, tekið fyrir hverja byrjaða mínútu. 
Aðstoðargjald fyrir hverja byrjaða mínútu í sendingu telex kr. 53,00.



Nr. 287 526 13. júní 1989 

1.10. 
1.11. 

2.10. 

4.1. 

4.2. 

VI. KAFLI 

Fjarritvélar. 

1. Stofngjald. Kr. 

Númerítelexstöð .......... 0. 14 200,00 

Bæjarlína .........0.0 00 3 550,00 

Venjuleg fjarritvélafeldrigerð ........... 000 38 920,00 

Venjuleg fjarritvél af nýrri rafeindagerð, sjá Verðskrá. 

Innbyggður endurgati ........2.2.0.0 00 6 925,00 

Innbyggður vélsendir ..........000 0 6 925,00 
Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) ..........0. 00. 15 970,00 
Aftiðill 0... 3 435,00 
Tengipúlt .........0.20 0 5 105,00 
Fyrir útskiptingu á fjarritvélum, ef leyft verður, greiðist fullt stofngjald, 
eða kostnaðarverð ásamt uppsetningarkostnaði. 
Viðtökugjald fyrir telexnúmer og búnað, efleyftverður .......... 3 435,00 
Breyting átelexheiti ........0... 0. 1 825,00 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

Númer ítelexstöð .......... 0. 2 325,00 

Bæjarlína ........0..0 00 595,00 
Venjuleg fjarritvél af eldri gerð. Viðhald innifalið án kostnaðar við 
utanbæjarferðir, án pappírs og leturborða. Viðhald utan dagvinnutíma 
sé þess óskað, greiðist sérstaklega ............0 0... 15 260,00 
Venjuleg fjarritvél af nýrri rafeindagerð, sjá Verðskrá. 
Innbyggður endurgati.........0.0 0000 2 240,00 
Innbyggður vélsendir .......... 0... 2 240,00 
Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) ...........0 00. 8 185,00 
Afi... 1 825,00 
Tengipúlt ........2.220 0 2 310,00 

Fyrir ritsímatæki, sem nota 75 Baud hraða í stað 50 Baud hækkar leigan 
um 25%. 
Fyrir ICAO ritsímatæki á Keflavíkurflugvelli greiðist 40% hærri leiga, 
en kostnaður sbr. 2.3. vegna utanbæjarferða fellur niður. 

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

20%. 

3. Flutningsgjald fyrir venjulega fjarritvél. 

Milli húsa á svæði sömu símstöðvar........ 00 6 505,00 

Frá húsi á svæði annarrar símstöðvar......... 0. 9 805,00 

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

setja þarf upp skv. kostnaðargjaldi á hverjum tíma. 

Innanhúss samkvæmt kostnaðargjaldi. 

4. Gjald fyrir telexritanir. 

Telexritanir innanlands greiðast með kr. 2,40 fyrir hvert teljaraskref, og samsvarar það 

kr. 6,00 á mínútu. 

Gjald fyrir telexritanir til útlanda ákvarðast af alþjóðasamþykktum og milliríkjasamn- 

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

arnir lesnir sundur og sendir áfram í rétta átt. Notendur verða ýmist tengdir stöðvunum 

með beinum línum eða þeir geta valiðlínu 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) 2400 4 800 9 600 19 2007 64 000 
Stofngjald kr. 21 000,00 0 29 000,00 42 000,00 58 000,00 100 000,00 

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

Hraði (b/s) 300 1 200 2400 4 800 9 6007 19 2007 
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. 

1.1.5. Skráningargjald fyrir úthringigátt er 2 000 krónur. 

. 2. Afnotagjald. 

2.1.  Arsfjórðungsgjald fer eftir hámarkshraða sendinga sem hér segir: 

2.1.1. Fyrir notandalínu samkvæmt staðlinum X.25 

Hraði (b/s) 2 400 4 800 9 600 19 2007 64 000 
Arsfjórðungsgjald kr. 14 000,00 C 20000,00 0 28000,00  40000,00 68 000,009
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2.1.2 

2.1.3. 

. Fyrir notandalínu samkvæmt stöðlunum X.3 og X.28 (PAD) 
Hraði (b/s) 300 1 200 2400 - 48000 9600" 19 2007 
Ársfjórðungsgjald kr. 5 200,00 6 300,00 7 000,00 8100,00 9 100,00 10 500,00 

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 

2.2.1. 

rás sem bætist við á línunni (gildir einungis um búnað í samræmi við staðalinn X.25, 
sbr. 2.1.1.). 

Fast gjald er tekið fyrir hvert samband en síðan er greitt fyrir gagnaflutning eftir því hve 

langan tíma hann tekur og hversu mikið er flutt. 

Gjald fyrir hvert samband er 52 aurar. 

2.2.2. Tímagjald er miðað við mínútu. Fyrir hverja byrjaða mínútu er tímagjald: 
a) Innanstöðvarsvæðis í gagnanetinu .... 9,3 aurar 

b) Millistöðvarsvæða í gagnanetinu ..... 14,0 aurar 

2.2.3. 

2.3. 

3.1. 
3.2.1 

3.2.2 

4.1. 

4.2. 

c) Ef hringimótald er notað (sbr. 1.1.4.), skal greiða kr. 1,45 á mínútu til viðbótar. 
d) Fyrir notkun á úthringigátt í gagnanetinu skal greiða kr. 1,45 á mínútu til viðbótar. 

Gjaldeining gagnaflutnings heitir gagnasneið og er hver sneið 64 átta bita bæti. Gjald 

fyrir hverja byrjaða gagnasneið er: 

a) Innan stöðvarsvæðis í gagnanetinu .... 1,7 eyrir 

b) Milli stöðvarsvæða í gagnanetinu ..... 2,4 aurar 

Þegar notuð er fasttengd lína í gagnaflutningsnetinu er greitt ársfjórðungsgjald í stað 
sambandsgjalds og tímagjalds sem hér segir: 
a) Innan stöðvarsvæðis í gagnanetinu .... 5 000 krónur 
b) Milli stöðvarsvæða í gagnanetinu ..... 5 700 krónur 
Þar að auki greiðist magngjald samkvæmt 2.2.3. af slíkum netleigulínum. 

3. Viðtöku- og flutningsgjald. 

Viðtökugjald fyrir fasttengda notendur er % stofngjald, háð hraða. 

„ Flutningsgjald fyrir staðal X.25 er % stofngjald samkvæmt hraða 2400 b/s. 

. Flutningsgjald fyrir staðla X.3 og X.28 er % stofngjald samkvæmt hraða 300 b/s. 

4. Skammtímatengingar. 

Eftirfarandi reglur gilda um skammtímatengingu við almenna gagnaflutningsnetið. 

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

Fyrir X.25-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. 
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 daga- 

fjölda, þó aldrei lægra en fyrir 55 daga. 

  

1) Notendalínur fyrir grunnbandsmótald sem eru takmarkaðar við svæði einnar sjálfvirkrar símstöðvar (sjá VIII. 

kafla). 
2) Fyrir 64 kb/s mótald hjá notanda greiðist til viðbótar ársfjórðungsgjald samkvæmt verðskrá.



13. júní 1989 529 Nr. 287 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

VIII. KAFLI 
Sambönd. 

Póst- og símamálastofnunin rekur samfellt línukerfi um mestallan hluta landsins. Að 
stórum hluta tilheyrir þetta línukerfi hinu almenna sjálfvirka fjarskiptakerfi stofnunar- 
innar, 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 fjarskipta- 
kerfið. 

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 símamála- 
stofnunin 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. 
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.). 
Fyrir línur í langlínukerfi ákveðst stofngjald af Póst- og símamálastofnuninni hverju 
sinni. 

2. Afnotagjald. 
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 ersem 
hér segir:
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2.1.1. 
2.1.2. 
2.1.3. 
2.1.4. 

Gjald fyrir hvern km 
2ja víra 4ra víra 

kr. kr. 

Tallína ........0.0 0 672,00  1071,00 

Lína fyrir gagnasendingar ................. 847,00  1351,00 

Dagskrárlína fyrir hljóðvarp á grunnlínu (stuttlína) . 2 765,00  3100,00 

Dagskrárlína fyrir „mono“ hljóðvarp á stafrænum 

flutningskerfum. Óháð lengd: kr. 46 140,00. 

Áhvernkmaðauki .........0. 0... 921,00 
. Dagskrárlína fyrir „stereo“ hljóðvarp á stafrænum 
flutningskerfum. Óháð lengd: kr. 76 900,00. 
Áhvernkmaðauki .........0.0 0. 1 535,00 

Fjarstýringarlína .........00 0. 672,00  1071,00 

Ritsímalína ítónritsíma.......... 00... 350,00 

48-64 kb/s flutningsleið milli einkabúnaðar notanda. 

Lágmarksgjald erfyrirskm ............. 4 100,00 

. 2 Mb/s flutningsleið milli einkabúnaðar notanda. 

Lágmarksgjalderfyrirskm ................ 17 400,00 

2.1.10 Gjald fyrir fjarstýringu eða fjarvísun á línu, sem er notuð einnig fyrir tal, skal vera 25% 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

af því sem reiknað er samkvæmt 2.1.6. 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 eða 

einkasímstöð 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. 1. kafla. 
Fyrir tallínu milli einkabúnaðar notanda á mismunandi stöðum án tengingar við 

miðstöð 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 eða einkasímstöð á öðru gjaldsvæði. 

Fyrir línur fyrir gagnasendingar er gjaldið reiknað eins og í 2.2.2., en með margföldun- 

arstuðli, sem ákveðst af hraða sendingar: 

Flokkur Hraði (bitar/s) Stuðull 

Al 0 — 4800 1,00 

A2 4 801 — 9600 1,30 

A3 9 601 — 19 200 1,60 

A4 48 000 — 64 000 2,50 

AS 2 Mb/s 25,00
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2.2.4. 

2.2.5. 

2.2.6. 

2.3. 

3.1. 

3.1.1. 

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 

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. 

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. 
Gjald fyrir dagskrárlínur fyrir hljóðvarp er reiknað eins og í 2.2.2. en með margföldun- 
arstuðli eftir bandbreidd: 

Flokkur Bandbreidd Stuðull 

cl 3 kHz 1,0 

C2 15 kHz 1,4 

C3 2x15 kHz 28 

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. 
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. 

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

- Fyrir línur eða línuhluta í langlínukerfi er tekið lázmarksgjald, sem er % af ársfjórð- 
ungsgjaldi skv. 2.2. oginnifelur það allt að 5 sólarhringa notkun. Fyrir hvern byrjaðan 
sólarhring til viðbótar er síðan tekið gjald, sem er “> af ársfjórðungsgjaldinu. 

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.
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3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 

4.1. 

4.2. 

X. 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. Uppsagnar- 

frestur 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. 

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 aðalsímnotenda- 

rétt (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 hlutaðeig- 

andi hafi rétt til að bera. 

3. Skrásetning í stafrófsskrána. Kr. 

Breytt letur í skrá, hverlína ........000 00. 315,00 

Aukanafnískrá ............ 0. 315,00 

Aukalína í skrá, hverlína .......... 000 185,00 

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. 

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 hefur 

ákveðið, fær án sérstaks gjalds eina línu til skrásetningar á símanúmeri sínu, ásamt nafni 

og heimilisfangi, með venjulegu letri í einn flokk skrárinnar. Aukasímnotendur öðlast 

ekki rétt til skráningar án sérstaks gjalds. 

Skrásetning gegn borgun. 

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

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

Auglýsingalína kostar kr. 185,00.
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5. Auglýsingar í símaskrá. 

Nr. 287 

Póst- og símamálastofnuninni er heimilt að taka auglýsingar til birtingar í símaskránni að 
því marki, sem hún telur að samrýmist númeraskránni. 

XII. KAFLI 

Radíótæki og þjónusta um radíóstöðvar. 

1. Radíóeftirlitsgjöld. 

Gjöld vegna radíótækja skulu vera sem hér segir: 
1.1. Fyrir milli-, stutt-, metra- og desimetrabylgjustöðvar í skoðanaskyldum 

skipum, bátum og flugvélum og fastastöðvar (þar með taldar móður- 
stöðvar fyrir þjónustu við farartæki). 

- Leyfisbréfagjald þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött (endurnýist 
við allar breytingar ástöðinni) .............0.00. 0... 
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 ábúnaði ............0.0 00... 
Ferðakostnaður greiðist að auki eftir reikningi. 

„ Leytisbréfagjald, þegar samanlagt sendiafl er 100 wött eða minna 
(endurnýist við allar breytingar ástöðinni) .................. 

. Árlegt eftirlitsgjald senda, þegar samanlagt sendiafl er 100 wött eða 
MINNA „0... 

- Eftirlitsgjald vegna aukaskoðunar senda þegar samanlagt sendiafl er 
100 wött eða minna, sem voru ekki í lagi við aðalskoðun eða vegna 
verulegra breytinga ábúnaði ...............0. 00... 
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). 

- Leyfisbrétagjald (endurnýist við allar breytingar ástöðinni) ....... 
- Arlegtstarfrækslugjald .............0. 0... 

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

- Starfrækslugjald er innifalið í afnotagjaldi. 

Fyrir almenningstalstöðvar (CB) í 27 MHz tíðnisviðinu. 
Starfsleyfi (gildiríSár)............... 
Endurnýjunargjald fyrirstarfsleyfi ................. 
Stöðvarleyfi (gildirílár) ............. 00. 
Endurnýjunargjald fyrir stöðvarleyfi .................. 
Stöðvarleyfi fyrir almenningstalstöðvar með sendiafl 50 milliwött eða 
minna (gildir í 5 ár, starfsleyfi þarfekki) .................. 

. Bráðabirgðaleyfi útlendinga .............. 0000. 

Fyrir útvarpsstöðvar (hljóðvarp og sjónvarp). 
Leytisbréfagjald fyrir senda með sendiafl fyrir 1 kílówatt eða yfir (gildir 
lengstíðár)......... 0. 

Kr. 

650,00 

1 435,00 

930,00 

310,00 

940,00 

615,00 

310,00 

390,00 

110,00 

575,00 

480,00 

335,00 

465,00 

335,00
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2.1. 
2.2. 
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2.. 

2.5. 

2.6. 

2.1. 

31. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Leyfisbréfagjald fyrir senda með sendiafl minna en Í kílówatt og 

endurvarpsstöðvar (gildir lengstí3 ár), sjáþól.5.3. ......0...-- 

Leyfisbréfagjald fyrir endurvarpsstöðvar með sendiafl minna en 150 

milliwött, sem settar eru upp fyrir sveitabæi (gildirí3ár).......... 

Ýmis gjöld. 
Leyfisbréfagjald amatöra með upphafsskoðun (endurnýist við tilfærslu 

milli T-, A-,B-0g Cleyfa).....0.0 000 

Leyfisbréfagjald amatör-nýliða ásamt upphafsskoðun (gildirí2ár) ... 

Gjald fyrir bráðabirgðaleyfi útlendra amatöra (gildir í 6 mánuði nema 

um sé að ræða samfellda dvöl þá er gildistími lár) .............- 

Fyrir aukaskoðun amatörstöðvar „....000 00 

Leyfisbréfagjald vegna radíósenda fyrir fjarstýringar ............ 

Fyrir skírteini loftskeytamanns.......00 00 

Fyrir skírteini talstöðvarvarðar ......000 0. 

Innsiglisgjald (ferðakostnaður samkvæmt reikningi) ............ 

2. Gjöld fyrir tegundaprófun. 

Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl yfir0,Swatt .......0.... 

Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl0,5 watt eðaminna........ 

Gjald fyrir prófun á einstökum talstöðvum, sem fluttar eru inn af 

einstaklingum tileiginnota ........ 20... 

Gjald fyrir tegundaprófun á radíótækjum öðrum en talstöðvum er eftir 

reikningi. 
Gjald fyrir prófun eða athugun á einstökum radíótækjum, sem einstakling- 

ar flytjainntileiginnota ........ 00. 

Gjald fyrir forkönnun á eiginleikum talstöðva og annarra radíótækja .. 

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 III. 4. hér að framan. 

Skeytaafgreiðsla við skip og báta. 
Sjá kafla V. 3. hér að framan. 

Viðskiptagjöld vegna radíóstöðva í verstöðvum. 

1 160,00 

380,00 

610,00 
310,00 

310,00 
310,00 
220,00 
505,00 
255,00 
670,00 

14 550,00 
7 280,00 

1 705,00 

130,00 
2 425,00 

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

viðkomandi stað, skal greiða eftirfarandi daggjöld: 
Kr. 

Fyrirl-Sbáta .....0000 000. 140,00 

Fyrir6-1Sbáta.......0 00 255,00 

Fyrir 16-30 báta ........ 00 365,00 

Fyrir 31 bátogfleiri........0 0. 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 dag- 

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

veiðum.
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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 síma- 
kerfinu, en hún er í, greiðist línugjald skv. gjaldskrá) kr. 70,00. 

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 rúmlestumbrúttó ................. 255,00 
Fyrir skip 15 að 50 rúmlestumbrúttó ................. 385,00 
Fyrir skip 50 að 100 rúmlestum brúttó ................ 515,00 
Fyrir skip 100 rúmlestir brúttóogyfir................. 700,00 

Gjald þetta er óviðkomandi öðrum viðskiptagjöldum vegna viðskipta skipa um 
strandarstöðvar Póst- og símamálastofnunarinnar, og skal það greitt fyrirfram ársfjórð- 
ungslega. 

Óheimilt er að hagnýta upplýsingar þær, er fást með skyldutilkynningunum, til annarra 
nota en Öryggisgæslu vegna skipa og áhafna. 

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 Ríkisútvarpinu. 
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 
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 aukakostn- 
að, er af því kann að leiða. Óski leyfishafi radíótækja aukaskoðunar, einhverra 
ástæðna vegna, ber honum að greiða fyrir framkvæmd hennar aukalega hálft ettirlits- 
gjald 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-
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5.15. 

1.2. 

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. 
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 hlutaðeig- 

andi 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 leyfishafá 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 tímabilinu 

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

Lágmarksgjald miðast þó við þriggja stunda notkun á línunum. Hver byrjuð klukku- 

stund 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 tilskákkeppni 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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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 talsímakerfisins nema 

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

fyrirgert rétti sínum til símans, og getur stofnunin slitið sambandinu, en notandi 
borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er hann hefði löglega getað sagt upp. 
Hægt er að fá símanúmer geymt í umsaminn tíma. 

Póst- og símamálastofnuninni er heimilt að synja þeim um síma eða loka símanúmer- 
um þeirra um stundarsakir eða að fullu, sem eftir athugun og að dómi hennar hafa 

verulega slæm áhrif á afgreiðslu sjálfvirku símstöðvarinnar, eða ef sími þeirra er 

misnotaður, svo sem með endurteknum gabbhringingum eða öðrum truflunum. 

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

getur stofnunin krafist þess, að notandinn fallist á lagfæringar. 

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

og fjarritvélar, í samráði við ráðuneytið, skal liggja frammi á símstöðvum.
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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. 

Skráður rétthafi síma ber alla ábyrgð á greiðslum til Póst- og símamálastofnunarinnar 

vegna notkunar á símabúnaði hans. 
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. 29/1885. 

3. Leigutími. 

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

eða fleiri. 

á. 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 1. júlí 

1989. Reiknast nýju gjöldin fyrir teljaraskref aðeins af símtölum, sem fram fara 1. júlí 

1989 eða síðar. Jafnframt fellur þá úr gildi gjaldskrá og reglur nr. 345 12. júlí 1988 og nr. 
397 8. ágúst 1988. 

Samgönguráðuneytið, 13. júní 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Halldór S. Kristjánsson.
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AUGLÝSING 
um staðfestingu á breytingum á áður staðfestu deiliskipulagi Kvosar- 

innar í Reykjavík. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 1921. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 5. júní 1989 staðfest 
tvo deiliskipulagsuppdrætti um breytingar á áður staðfestu deiliskipulagi miðbæjar Reykja- 
víkur (Kvosar). 

Breytingarnar eru fólgnar í eftirfarandi: 
1. Syðri hluti lóðarinnar nr. 3 við Suðurgötu, lóðin nr. 5 við Suðurgötu og lóðin nr. 8 við 

Tjarnargötu eru sameinaðar í eina lóð og nýtingarhlutfall á staðgreinireit 1.1410 er 
hækkað úr 1,9 í 2,1. 

2. Í stað ákvæða um landnotkun hæð fyrir hæð sem fram koma á uppdráttum í greinargerð 
með staðfestu deiliskipulagi Kvosarinnar 22. febrúar 1988 verður landnotkun skilgreind 
sem miðbæjarsvæði annars vegar og hins vegar sem blönduð landnotkun hafnar/ 

miðbæjarsvæðis í samræmi við aðalskipulag Reykjavíkur 1984 — 2004. 

Uppdrættir þessir hafa hlotið þá meðferð sem skipulagslög nr. 19/1964 mæla fyrir um. 
Borgarstjórn Reykjavíkur hefur samþykkt þá og skipulagstjórn ríkisins afgreitt þá til 
staðfestingar ráðuneytisins. 

Félagsmálaráðuneytið 5. júní 1989. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
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GJALDSKRÁ 
fyrir sérstök eftirlits- og þjónustustörf Vinnuettirlits ríkisins. 

1. gr. 

Eigendur eða umráðamenn eftirlitsskyldra farandvéla, farandvinnuvéla, búvéla, lyftna 
og vatnshitunarkerfa skulu árlega greiða gjald í ríkissjóð fyrir skráningu og eftirlit með slíkum 

vélum og tækjum samkvæmt gjaldskrá þessari. Eigendur eða umráðamenn eftirlitsskyldra 
atvinnufyrirtækja skulu á sama hátt greiða fyrir ýmiss konar aukaþjónustu Vinnueftirlits 
ríkisins. 

2. gr. 

Fyrir skoðun farandvinnuvéla, lyftna og annarra tækja sem tilgreind eru í viðauka 1 með 

gjaldskrá þessari skal greiða gjald sem reiknað er þannig að margfaldaður er saman fjöldi 
gjaldeininga sem tilgreindur er í viðauka Í og gjald fyrir hverja einingu samkvæmt 2. mgr. 
þessarar greinar. 

Fyrir hverja gjaldeiningu skal greiða kr. 562,00. 

Þó frumskoðun fari fram oftar en einu sinni á ári, greiðist skoðunargjald aðeins einu sinni 

nema framkvæma þurfi aukaeftirlitsskoðun vegna vanrækslu á framkvæmd fyrirskipaðra 
umbóta, en fyrir slíka skoðun greiðist fullt gjald.
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3. gr. 

Fyrir skoðun vatnshitunarkerfa sbr. reglugerð nr. 302/1978 greiðast kr. 1 776,00 og fyrir 

neysluvatnshylki kr. 604,00. 

4. gr. 

Fyrir gasmælingu olíugeyma í skipum greiðast kr. 974,00 fyrir fyrsta geymi og síðan kr. 
592,00 fyrir hvern geymi þar á eftir. Fyrir gasmælingu vélarrúms eða dælurúms greiðist ekki 
gjald nema eingöngu sé mælt í því. 

Fyrir þrýstiraun katla eða geyma sem eru minni en 2m' að rúmmáli eða með minni 
þrýstingi en 2 kg/cm' greiðast kr. 962,00, en fyrir stærri katla kr. 1 227,00. 

Fyrir átaksprófanir á talíum, krönum og öðrum lyftibúnaði greiðist eftir lyftigetu 
búnaðarins sem hér segir: 

1. 0— 2999 kgkr. 1 510,00. 
2. 3000— 10000 kgkr. 2 010,00. 
3. yfir 10000 kg kr. 2 972,00. 
Sé gasmæling, þrýstiraun eða önnur þjónusta framkvæmd utan reglulegs vinnutíma, 

samkvæmt ósk eiganda eða umráðamanns fyrirtækis eða skips, skal hann greiða þann kostnað 

sem af slíku hlýst. 

5. gr. 

Fyrir umfangsmeiri mælingar á hávaða, titringi, mengun í andrúmslofti, lýsingu vinnu- 
rýmis eða aðrar hliðstæðar athuganir skal eigandi eða umráðandi fyrirtækis greiða þann 
kostnað sem af mælingum hlýst samkvæmt samkomulagi við forstjóra Vinnueftirlits ríkisins. 

6. gr. 
Fyrir þátttöku í námskeiðum Vinnuetftirlitsins um meðferð og stjórnun vinnuvéla 

(frumnámskeið), um meðferð og stjórnun byggingakrana og um meðferð sprengiefna skulu 

þátttakendur greiða gjöld sem forstjóri Vinnueftirlitsins ákveður með hliðsjón af kostnaði við 
framkvæmd hvers námskeiðsflokks fyrir sig. 

Gjald vegna verklegrar prófunar í notkun sprengiefna skal vera kr. 3 471,00. 
Gjald fyrir verklega prófun tækjastjóra skal vera: 
Fyrir próf á lyftara kr. 925,00. Fyrir próf á aðrar vélar kr. 1 480,00. 
Sé samtímis tekið próf á fleiri en eina vél skal prófgjald fyrir hverja vél eftir fyrstu vél vera 

kr. 925,00. 

1. gr. 

Fyrir skírteini til stjórnunar farandvinnuvéla greiðast kr. 1 356,00. 

Fyrir endurútgáfu slíkra skírteina og færslu nýrra réttinda greiðast kr. 678,00. 

8. gr. 

Innheimtumenn ríkissjóðs annast innheimtu gjalda samkvæmt 2. og 3. gr. gjaldskár 

þessarar. Önnur gjöld innheimtir Vinnuettirlitið og getur það krafist greiðslu áður en þjónusta 

er látin af hendi. 
Gjaldskrá þess sem sett er samkvæmt 2. mgr. 49. gr., 3. mgr. 77. gr., 2. og 4. mgr. 80. gr. 

laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum staðfestist hér með til 
þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir þjónustustörf Vinnueftirlits ríkisins nr. 496/1987. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. júní 1989. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Óskar Hallgrímsson.
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Viðauki 1. 
Yfirlit yfir gjaldskylda tækjaflokka og gjaldeiningar hvers flokks. 

  

Flokkur  Tækjaheiti Gjaldeiningar 

AB Byggingakramar .............. 000... 13.2 
AH Hafnarkranar ................... 13.2 
Al Iðnaðarkranar ................0 0. 13.2 
BB Grindarbómukranarábeltum.................0 0... 15.2 
BD Dragskóflur ...............0 13.2 
BG Grundarbómukranar á hjólum .............00000 0 15.2 
BS Vökvakranar meðskotbómu ................0 00 15.2 
CB Brúkramar ..........0.0..0 0. 6.6 
CH Brúkranar með stjórnhúsi ...............0..0 0. 7.6 
DK Körfukranar............... 76 
DS Steypudælukranar .............00 000 7.6 
EB Gröfurábeltum ............0..0 00. 7 
EH Gröfur á hjólum ............0. 00 7 
EK Gröfur á hjólum, ekki fyrir umferð ..............0.0.0.... 7 
FB Beltaskóflur .............. 0 7 
FH Hjólaskóflur............. 0. 7 
GB Jarðýturábeltum..............0.00 000. 7 
GH Jarðýturáhjólum ............. 0000. 6 
HV Vegheflar ............... 0 7 
IA Dráttartæki .............. 0. 4 
ID Dráttarvél með tækjabúnaði ...............000.. 0. 6 
IF Flutningatæki ............... 00 5 
JL Lyftarar < 10 tonnalyftigeta.................... 3.5 
KG Lyftarar > 10 tonnalyftigeta...........0....... 00 6 
MM Malbikunarvélar .............. 0. 4 
LD Valtarar dregnir af dráttarvélum .................0.0...... 5 
LS Valtarar, sjálfkeyrandi ................. 00 5 
RB Borvagnar ...........0 0... 5 
RM Jarðborar-minnigerð ...............0.0... 0. 5 
RS Jarðborar-stærrigerð ............. 0. 15.2 
SM Mölunar- og hörpunarsamstæður................ 6 
VH Körfur til hífingar á fólki .................. 0 2.5 
VK Körfur til að lyfta fólki meðlyftara ................... 0. 2.5 
VL Lyftiverkpallar ............. 0. 8.6 
VP Hengiverkpallar .............. 0... 8.6 
NF Fólkslyftur ............0.0000 0 7.6 
NG Fólks-og vörulyftur ............0.000... 16 
NV Vörulyftur ..........0 00. 6.6 
NM Matarlyftur ..........0 0 4.6 
OB Togbrautir fyrirskíðafólk ..............0..... 0. 9.7 
os Stólalyftur fyrir skíðafólk. ..............0 0. 33.4 
OT Toglyfur fyrir skíðafólk ...................... 14.7 
DV Hleðslukranar — Litlir hafnarkranar ...................... 3.5 
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REGLUR 

um Styrktarsjóð Blindrabókasafns Íslands. 

1. gr. 

Stofnaður skal Styrktarsjóður Blindrabókasafns Íslands. 

2. gr. 

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að framförum í starfsemi á vegum Blindrabókasafns 

Íslands hvað varðar tæknilega þróun og starfsþekkingu. 

Úr sjóðnum skal veita fé til: 

a) kaupa á tækjum vegna framleiðslu lesefnis fyrir lánþega 

b) sérfræðivinnu vegna ákveðinna sérgreindra verkefna 

c) símenntunar starfsfólks þ.e. námskeiðahalds undir leiðsögn sérfróðra manna 

d) námsstyrkja til einstaklinga vegna framhaldsnáms 

e) kostnaðar vegna kynnisferða starfsfólks til sambærilegra safna erlendis. 

f) annarra sambærilegra verkefna. 

3. gr. 

Tekjur Styrktarsjóðs Blindrabókasafnsins eru frjáls framlög frá einstaklingum og félög- 

um. Stofnfé sjóðsins er kr. 100 000. 

4. gr. 

Menntamálaráðherra skipar stjórn sjóðsins til þriggja ára í senn. Í stjórn sitja tveir 

fulltrúar samkvæmt tilnefningu stjórnar Blindrabókasafns Íslands og einn án tilnefningar og 

er hann jafnframt formaður sjóðsstjórnar. Stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum. 

Stjórnin er ólaunuð. 

S. gr. 

Sjóðsstjórn ráðstafar fjárveitingum úr sjóðnum og skal hún hafa eftirlit með því að 

fjármunir sjóðsins nýtist í samræmi við markmið hans. Allar ákvarðanir um fjárveitingar úr 

sjóðnum skulu teknar samhljóða. 
Sjóðsstjórn annast reikningshald og reikningsskil. Hún varðveitir eignir sjóðsins og skal 

leitast við að ávaxta sjóðinn á sem hagkvæmastan og öruggastan hátt þannig að hann nál 

tilgangi sínum sem best. 

6. gr. 

Gera skal ársreikning fyrir hvert almanaksár eða brot úr almanaksári sem stjórnin 

starfar. Ársreikningur skal fullgerður og undirritaður af stjórninni eigi síðar en 3 mánuðum 

eftir lok almanaksársins. 

Öll meðferð fjármuna Styrktarsjóðs Blindrabókasafns Íslands bókhald og reikningsskil 

skal háð endurskoðun óháðs löggilts endurskoðanda og háð yfirendurskoðun ríkisendurskoð- 

unar eftir því sem ríkisendurskoðun kann að ákveða. 

Endurskoðaðir reikningar Styrktarsjóðs Blindrabókasafns Íslands skulu sendir mennta- 

málaráðuneytinu og ríkisendurskoðun eigi síðar en 4 mánuðum eftir lok viðkomandi 

almanaksárs. 

Menntamálaráðuneytið, 25. maí 1989. 

Svavar Gestsson. 
  

Knútur Hallsson.
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A. 

GJALDSKRÁ 
fyrir dýralækna 

Viðtöl, almennar rannsóknir og aðgerðir 

I. KAFLI 

1. Hlýttáeða athuguð sjúkdómslýsing ................. 
2. Viðtalísíma ...........0 00 

Lyfseðill ...........0 

Smærri aðgerðir .............. 0 
T.d. Venjuleg skoðun á grip og ráðlegging Lyfjum dælt í hold eða 

júgur 
Einföld skoðun á helti 

Einföld ástunga á útvortis ígerð 
Skoðun á júgri 
Aldursákvörðun á hesti 

Minni háttaraðgerðir ............0..0 0. 
T.d. Gert að smásári án sauma 

Lyfjum dælt í æð eða kviðarhol 

Skoluð skeið, þarmagangur eða magi 
Tekin flís úr holdi eða aðskotahlutur úr opum líkamans 
Skafin sár og fistlar 

Búið um beinbrot, minni dýr 
Sorfnar tennur 
Notkun magaslöngu 
Stungið á kýli 
Einfaldur uppskurður á spena 
Stífla losuð úr vélinda 
Kýr loftdæld við doða 
Lagað skeiðarsig 
Tálguð naglastunga eða stig 

Meiri háttar aðgerðir.............. 00... 

T.d. Gripur lagður með felliböndum og hann svæfður eða deyfður 
Sprengdur klaufarhófur 

Fjarlægð stór útvortis æxli 

Skorið til steins eða aðskoðahluta í þvagrás eða vélinda 

Búið um meiriháttar sár með saumi 

Miklaraðgerðir ...........00 00 
T.d. Holskurður 

Opnun á kinnarholum og ennisholum stórgripa 
Aflimanir 
Skorin burt strengur úr hesti 
Tannúrdráttur (stórgripir) (trepanationir) 

Miklir uppskurðir á hóf og klaufum stórgripa 

Lágmarksgjald (útkall og tímagjald) 

Nr. 291 

ekkert gjald 
ekkert gjald 

12,36 

12,36 

134,16 

248,52 

samkomulag
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II. KAFLI 

Sérstakar aðgerðir. 

A.  Geldingar: 

B. 

C. 

S
n
 
Þ
a
 

Hestur3ja vetraeðayngri .........0. 00. 

Hestur 4ra vetraogeldri .........0 0... 

Hrúturognaut.......... 00 

Hunduroggðltur .........000 00. 
Smágrís .......... 
Köttur og pokagrís .......... 0. 

Burðarhjálp: 

RN
 

a
 

Stórgripir .........2 00 
Stórgripir,fósturlimað............0 00. 
Leg settinn, kýr, gylta .........0.0 000 
Legsettinn,kind ........0.0 000. 

Legsnuðra .......0000 0 
Legsnuðra,ær .......0. 000 
Fæðingarhjálp,ær..........00. 00 
Fæðingarhjálp, gylta ........0..00 000. 

Fæðingarhjálp,smærridýr ...........0 0... 
Teknarhildir ...........0 00 

Aðgerðir gegn ófrjósemi: 

Uu
 

á 

Aðgerðir gegnum endaþarm, fagrannsókn, fyrstutvær ..... 

Aðgerðir gegnum fæðingarveg ........ 000. 
Sæðingstórgripa.........0 00. 
Sæðingloðdýra, hverlæða ..........00 00. 
Sæðistaka, loðdýr, hvertdýr ........0.0 00. 

Bólusetningar: 

1. 

2. 

{a
 
t
o
k
 

Garnaveiki (yfir 30 dýr, hálftgjald) ................. 
Gegn snýkjudýrum (yfir 50 dýr, hálftgjald) ............ 

III. KAFLI 

Vottorð, sérstök próf, rannsóknir og taka sýnishorna 

Heilbrigðisvottorð ........0.. 00 
Skoðun og heilbrigðisvottorð. ......0.. 0 

. Vottorð vegna vátrygginar eða réttarhalda ............ 

Berklapróf, fyrstu þrírgripir ......... 0... 

Blóðsýni: 
a) Stórgripir, fyrstu þrírstórgripir ................. 
b) Sauðfé, fyrstu þrjárkindur .................. 
c) Agglutinationsprófáalifuglum.................. 
Rannsókn ásýni ........000 00 

a) Krufningstórgripa .........0 0... 
b) Krufningsmærridýra .......... 00. 

31. maí 1989 

362,10 
521,12 
141,87 
260,83 
72,36 

130,40 

328,86 
618,87 
521,76 
260,83 
439,04 
178,73 
141,87 
231,91 
246,26 
491,89 

120,12 
210,13 
180,05 
206,80 
331,27 

69,11 

37,76 

138,39 
235,41 
811,67 

83,64 

55,69 
40,08 
8,21 

207,66 
393,22 
166,11
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4. 

o
W
>
 

há
an
 

a) Skoðun á kynbótahrossum og vottorð vegna útflutnings .... 

b) Ítarleg skoðun hrossa vegna viðskipta ásamt vottorði: 

i. fyrstu þrjú,kr/stk ........... 0. 

ii. fleirienþrjú, kr/stk................. 

c) Eftirlit við útskipun, reiðhross ogsláturhross ......... 

IV. KAFLI 

Heilbrigðisskoðun á kjöti 

Sauðfé........... 

Kálfar .........0.. 0 

V. KAFLI 

Ferðakostnaður 

1. Útkall .......0.. 00. 
2. Tímagjaldáferðalögum .................... 

Almennt skal miða tímagjald við eftirfarandi, nema sérstakar 

aðstæður séu fyrir hendi, t.d. ófærð o.þ.h. 
a) Styttri vitjanir, innan við 20 km akstur aðra leiðina; þá skal 

aðeins taka eitt tímagjald. 

b) Meðalvitjanir, 20 til 39 km akstur aðra leiðina; þá skal 

aðeins taka tvö tímagjöld. 
c) Lengri vitjanir; fjöldi tímagjalda ræðst af lengd ferðar. 

Tímagjald á ferðalögum skiptist á vitjanir, sé um fleiri en 

eina að ræða í sömu ferð. 

VI. KAFLI 

Eftirlit 

Eftirlit með hreinlæti í mjólkurframleiðslu 
a) ÁkÚ ...0...0 
b) Meðsýnatöku ..........0 0. 

Eftirlit með hreinlæti í sláturhúsum/ eða tímakaup BHMR ..... 
Eftirlit með garnaveikibólusetningu, sauðfjárböðun og hunda- 
hreinsunpr.hrepp ..........00 00 
Eftirlit með sæðingarstöðvumumáári .................. 
Eftirlit með fiskeldisstöðvum ............... 

a) Smærri seiðaeldisstöðvar ............0..0 
b) Sýnataka úr eldisfiski................ 0. 
c) Sótthreinsun hrognapr.lítra ..................... 

d) Tímagjald........... 0. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði 

Nr. 291 

811,78 

313,09 
235,41 
55,69 

3,29 
24,89 
49,78 

119,06 

420,12 

52,14 
80,25 

1 196,64 

3 304,27 

9 416,20 

9 409,57 

4 704,78 

37,44 

29,86 

408,20 

1. Nú er einhver aðgerð eða rannsókn eigi á færi héraðsdýralæknis, eða hann getur eigi 

framkvæmt hana einsamall, og fær því annan dýralækni eða rannsóknarstofnun til að 

leysa hana af hendi eða veita nauðsynlega aðstoð, og ber þá að greiða héraðsdýralækni 
kostnað þann, er hann hefur af útvegun aðstoðarinnar. 

A 37
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2. Fyrir endurteknar aðgerðir eða rannsóknir á sama sjúklingi komi hálft gjald, nema annað 

sé sérstaklega tilgreint. 
3. Nú eru tvær eða fleiri aðgreindar aðgerðir gerðar á sama grip og kemur þá fullt gjald fyrir 

eina aðgerðina (þá, sem hæst er metin), en hálft gjald fyrir hinar. 
4. Nú þykir héraðsdýralækni eða heilbrigðisstjórn vegna smithættu ástæða til þess að 

rannsaka fleiri gripi á sama heimili eða í nágrenni þess og gera varúðarráðstafanir til að 

hindra útbreiðslu næmra sjúkdóma. Í slíkum tilvikum skal héraðsdýralæknir taka 
greiðslu fyrir störf sín af opinberu fé, samkvæmt ákvæðum þessarar gjaldskrár. 

5. Ef dýralæknir þarf að annast heilbrigðisskoðun á kjöti, ber sláturhúsi því, er hann annast 
kjötskoðun fyrir, að sjá honum fyrir fæði og greiðum farkosti eða greiða dýralækninum 
fyrir farkost, ef hann leggur hann til sjálfur. Sláturhús skal sjá dýralækni fyrir hæfilegri 
aðstoð við merkingu kjötsins, ef þess er óskað. 

6. Dýralækni ber ókeypis flutningur á ferðum hans, svo greiðum og svo beina leið frá heimili 

hans, sem unnt er. Ef dýralæknir leggur sér til farkost sjálfur, ber þeim aðila eða aðilum, 

er hann ferðast fyrir, að endurgreiða honum þann kostnað, þ.m.t. akstur á eigin bifreið, 
enda haldi þeir akstursdagbók skv. reglum ferðakostnaðarnefndar. Á ferðum ber 

dýralækni að fá ókeypis fæði og gistingu eða greiðslu fyrir það, svo og annan útlagðan 

kostnað, t.d. símakostnað. 

7. Þegar dýralæknir ferðast í þágu hins opinbera, ber honum að fá greiddan fæðis- og 
ferðakostnað, samkvæmt reglum ferðakostnaðarnefndar, skv. akstursbók sbr. 6. tl. 

8. Vitjunum, er berast fyrir kl. 14.00 virka daga, skal sinnt í dagvinnu. Á aðrar vitjanir skal 

reiknað 60% álag, enda sé ekki gerlegt að sinna þeim innan reglulegra dagvinnumarka. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 5. gr. laga nr. 77 1. október 1981 um dýralækna og 

öðlast gildi 1. júní 1989. Jafnframt fellur úr gildi eldri gjaldskrá fyrir dýralækna nr. 36 22. 
janúar 1988. 

Landbúnaðarráðuneytið 31. maí 1989. 

F.h.r. 

Jóhann Guðmundsson. 
  

Guðmunda Ögmundsdóttir. 

Nr. 292 8. júní 1989 
REGLUGERÐ 

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

1. gr. 

Á tímabilinu 1. júlí til og með 30. september 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. 187, 12. apríl 1989. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. júní 1989. 

. F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 
  

Gylfi Gautur Pétursson.
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AUGLÝSING 
um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu deiliskipulagi í Hvamma- 

hverfi í Hafnarfirði. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 1921. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 5. júní 1989 staðfest 
breytingu á áður staðfestum deiliskipulagsuppdrætti í Hvammahverfi í Hafnarfirði. 

Breytingin tekur til svæðis á milli suðurenda Hringbrautar og Ásbrautar og er fólgin í því 
að í 6 Zja hæða byggingum er gert ráð fyrir 24 íbúðum í stað 12 áður. Ennfremur er gert ráð 
fyrir að opið svæði við gatnamót Hringbrautar og Ásbrautar falli niður og þar komi íbúðarhús 
og að bílastæði sem tengjast Hringbraut og Suðurgötu breytist lítillega. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem skipulagslög nr. 19/1964 mæla fyrir um. 
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur samþykkt hann og skipulagstjórn ríkisins afgreitt hann til 
staðfestingar ráðuneytisins. 

Félagsmálaráðuneytið 5. júní 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

12. júní 1989 Nr. 204 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Egilsstaða og Fella. 

1. gr. 
Hitaveita Egilsstaða og Fella selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum sem gerð hafa verið 

og verða gerð á veitusvæði hitaveitunnar eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari 
sbr. reglugerð um hitaveitu og hitalagnir Hitaveitu Egilsstaða og Fella. 

2. gr. 
Hitaveita Egilsstaða og Fella lætur hverju húsi sem tengt er veitukerfi hennar í té 

vatnsmagn til neysluvatnsnota og upphitunar enda séu ofnar hússins nægjanlega stórir að 
dómi hitaveitunnar. 

Einnig selur hitaveitan afnot af heitu vatni til annarra nota en hitunar og neysluvatnsnota 
eftir því sem vatnsmagn leyfir og hún telur henta. 

3. gr. 
Hitaveita Egilsstaða og Fella lætur notanda í té vatnsmagn samkvæmt 1. og 2. gr. um 

rennslismæli sem hitaveitan leggur til og annast viðhald á. Mælir þessi skal innsiglaður og er 
húseiganda/notanda með öllu óheimilt að rjúfa innsigli mælisins. 

4. gr. 

Gjald fyrir afnot af heita vatninu er sem hér segir: 
1. Heitt vatn um rennslismæli: 

Fyrir hvern rúmmetra vatns ...........0.. 00. kr. 62,20 
2. Auk þess greiðist mælaleiga fyrir hvern mánuð: 

Fyrir átommumæli ...........00 kr. 325,00 
Fyrir tommu mæli ............ kr. 650,00 
Fyrir 1 tommu mæliogstærri ............ 0... kr. 970,00
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S. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 3. gr. verða krafin mánaðarlega. Lesið verður af mælum að jafnaði 

tvisvar á ári en notkun þess á milli áætluð. Heimilt er að fækka eða fjölga álestrum, þó skal 

alltaf lesið af mælum einu sinni á ári. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hitaveitunn- 

ar og honum gerður sérstakur reikningur skal hann greiða fyrir það gjald kr. 260,00. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu ber gjaldanda að greiða hann þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá 

gjalddaga. 

7. gr. 

Heimæðargjöld hitaveitunnar skulu miðast við brúttórúmmál húss skv. byggingarreglu- 

gerð og vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Hús alltað400m ........... 000 kr. 95 640,00 

Hús 400 m?-2 O00mM*........ 0 kr. 95 640,00 

fyrir 400 m? og kr. 73,85 á m? þar yfir. 

Hús 2 000 m-6 000mM 2... kr. 215 160,00 

fyrir 2 000 m? og kr. 71,90 á m? þar yfir. 

Hús 6 000 Mm 10 000mM........ 00 kr. 470 040,00 

fyrir 6 000 m? og kr. 57,00 á m? þar yfir. 

Hús stærra en 10 000m? ......... 0. kr. 700 200,00 

fyrir 10 000 m? og kr. 49,25 á m þar yfir. 

Nú eru fleiri en eitt hitakerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal þá 

greiða kr. 9 360,00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

Ef um er að ræða atvinnuhúsnæði sem hitað er upp að hluta er heimilt að fella niður 

heimæðargjald af þeim hluta hússins sem ekki er hitaður. Verði breyting á starfsemi í slíku 

húsi þannig að farið verði að hita það allt upp þá er allt heimæðargjaldið gjaldfallið skv. 

gjaldskrá þess tíma sem breytingin á sér stað á. 

8. gr. 

Þegar tengingu húss er lokið er fyrri helmingur heimæðargjalds gjaldkræfur. Síðari 

helmingur heimæðargjalds er gjaldkræfur þremur mánuðum síðar. Þó er stjórn heimilt að 

veita frekari gjaldfrest ef um það er samið skriflega fyrir gjalddaga. Í slíkum samningum skal 

kveðið á um vexti og verðbætur. 

9. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari í samræmi við 

breytingar á áðurnefndri vísitölu enda sé breytingin staðfest af iðnaðarráðuneytinu hverju 

sinni. 

10. gr. 

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

11. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka fyrir aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

viðskiptamanns sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Séu fleiri en einn notandi í húsi með 

sameiginlega heimtaug og hitakerfi skerðir það ekki rétt hitaveitunnar til að loka fyrir
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aðrennsli heita vatnsins ef einn þessara aðila vanrækir greiðslur þó reikningum sé skipt á 
notendur. 

Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3ja daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 
opnun á ný greiðir sá sem vanskilum veldur kr. 1 300,00 í hvert sinn. 

12. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er heimill aðgangur að öllum mælum, 

hitagjöfum og vatnsæðum sem eru í sambandi við hitaveituna. 

Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og 
sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Egilsstaða og Fella og sett 

er samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að taka gildi 1. júlí 1989 
og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 

sama efnis nr. 206, 10. apríl 1989. 

Iðnaðarráðuneytið, 12. júní 1989. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

12. júní 1989 Nr. 295 

GJALDSKRÁ 
fyrir Hitaveitu Laugaráss, Laugarási, Biskupstungum. 

1. gr. 

Hitaveitan sér um dreifingu á heitu vatni á orkuveitusvæði sínu og innheimtir gjald fyrir 
eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur notendum sínum í té það vatnsmagn, sem samið hefur verið um við 

Laugaráslæknishérað eða Biskupstungnahrepp og hitaveituna. 

3. gr. 

Hitaveitan stillir hámarksrennsli til hvers notanda. Miðast gjald hitaveitunnar fyrir 

dreifingu heita vatnsins við hámarksstillingu. Gefa má hlutfallslegan afslátt af hitaveitugjöld- 
um, ef notandi vill láta loka fyrir vatnið að vetri til, þó ekki skemmri tíma en 2 mánuði samfellt 

og ekki lengri tíma en 6 mánuði. 

4. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta inntaksstillingu þeirri, sem um getur í 
3. gr. Hitaveitan breytir inntaksstillingu eftir óskum notenda fyrsta árið, sem hús hans er tengt 

við hitaveitukerfið en síðan að jafnaði einungis einu sinni á ári. Skal beiðni um breytingu 

komið á framfæri við hitaveitustjóra fyrir 1. janúar ár hvert. Skylt er notanda að tilkynna 

hitaveitustjóra breytingar á hitakerfum, sem raskað geta mælingu.
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5. gr. 
Gjöld fyrir dreifingu heita vatnsins eru sem hér segir: 

Garðyrkjustöðvar...........00 0 kr. 116,00 
fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

Íbúðarhús og önnur hús, sem ekki eru tilgreind annarsstaðar ......... kr. 643,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 
Iðnaðarhús .............. 0... kr. 300,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 
Hjá þeim notendum, sem greitt hafa rúmmetragjald af íbúðar- og iðnaðarhúsum sínum, 

skal reikna minnst 1 mínútulítra fyrir hverja 100 rúmmetra og byrjaða 100 rúmmetra. Ekki má 

tvíreikna gjald á sama vatnið. 
Gjöld fyrir heitt vatn til annarra nota en að framan greinir, ákveður stjórn hitaveitunnar 

hverju sinni með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

6. gr. 
Gjalddagar hitaveitugjalda samkvæmt $. gr. eru sem hér segir: 

Fyrir Janúar-febrúar ............ 25. febrúar, eindagi 5. mars. 
Fyrir mars-apríl............... 25. apríl, eindagi 5. maí. 
Fyrirmaí-júní ................ 25. júní, eindagi 5. júlí. 
Fyrir júlí-ágúst ............... 25. ágúst, eindagi S. september. 
Fyrir september-október......... 25. október, eindagi 5. nóvember. 

Fyrir nóvember-desember ........ 25. desember, eindagi 5. janúar. 

Gjöld skal greiða til innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem hann vísar til. Það 

eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd að fullu fyrir eindaga. 

Heimilt er að taka hæstu leyfilega dráttarvexti af gjöldum, sem eru í vanskilum. 

7. gr. 

Tengigjöld hitaveitunnar skal miða við heildarrúmmál húsa, annarra en gróðurhúsa, og 
vera sem hér segir: Kr. 

Íbúðarhús og önnur hús, sem ekki eru tilgreind annars staðar, allt að 400 
rúmmetrum .......... 0 95 000,00 

og af hverjum rúmmetra þar framyfir ........00. 000. 70,00 

Iðnaðarhús allt að 400 rúmmetrum........... 000 95 000,00 

og af hverjum rúmmetra þar framyfir ........00 000 20,00 
allt að 2000 rúmmetrum. Sé um stærri hús að ræða koma til sérsamningar við 

stjórn hitaveitunnar, enda sé þá tekið tillit til vatnsnotkunar. 

Stofngjöld til garðyrkju skal miða við vatnsmagn og vera sem hér segir: 

Fyrir hvern mínútulítra ..........2.0. 0000 2 232,00 

8. gr. 
Hitaveitan leggur dreifikerfi að lóðarmörkum og setur þar stillingu fyrir hámarksrennsli, 

samkvæmt 3. gr. Hitaveitunni er heimilt að setja hemla á inntök íbúðarhúsa. Allar heimæðar 
skulu lagðar á kostnað notenda. Í skipulögðum íbúðarhúsahverfum leggur hitaveitan 
heimæðar inn fyrir vegg íbúðarhúsa og greiðir notandi fyrir samkvæmt reikningi, en aðrar 
heimæðar er notanda heimilt að leggja, en undir eftirliti hitaveitustjóra. Telji hitaveitustjóri 
frágang eða efni heimæðar ófullnægjandi getur hitaveitan neitað viðkomandi um vatn þar til 

úr hefur verið bætt. 

9. gr. 

Stjórn hitaveitunnar er heimilt að breyta hitaveitugjöldum, enda sé breytingin staðfest af 

iðnaðarráðuneytinu hverju sinni.
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10. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka fyrir rennsli heita vatnssins að býli eða íbúð notanda, sem van- 

rækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun skal tilkynna á sannanlegan hátt með 7 daga 
fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 2 053,00 
í hvert sinn. 

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

11. gr. 
Hitaveitustjóra eða starfsmönnum hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að 

öllum lokum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. Er notendum 
hitaveitunnar skylt að hlýta tafarlaust fyrirmælum hitaveitustjóra um viðgerðir á bilunum og 
sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu. 

12. gr. 
Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 

öðlast gildi 1. júlí 1989 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur 
úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis nr. 210, 17. apríl 1989. 

Iðnaðarráðuneytið, 12. júní 1989. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

8. júní 1989 Nr. 296 

REGLUGERÐ 
um Sjávarútvegsstofnun Háskóla Íslands. 

1. gr. 
Sjávarútvegsstofnun Háskóla Íslands er rannsóknastofnun á sviði sjávarútvegs og 

fiskeldis og lýtur yfirstjórn háskólaráðs. 

. 2. gr. 

Markmið Sjávarútvegsstofnunar er: 
a) að efla og samhæfa rannsóknir í sjávarútvegsfræðum við Háskóla Íslands; 
b) að stuðla að samstarfi við innlenda og erlenda rannsóknaraðila á sviði sjávarútvegsfræða; 
c) að gefa út og kynna niðurstöður rannsókna í sjávarútvegsfræðum; 
d) að veita upplýsingar og ráðgjöf í sjávarútvegsmálum:; 
e) að styðja kennslu og þjálfun í sjávarútvegsfræðum, einkum til meistaraprófs; 
f) að gangast fyrir námskeiðum og fyrirlestrum í sjávarútvegsfræðum. 

3. gr. 
Menntamálaráðherra skipar forstöðumann stofnunarinnar til þriggja ára í senn, að 

fengnum tillögum háskólaráðs, sem setur forstöðumanni erindisbréf. Háskólaráð skipar fimm 
manna stjórn til þriggja ára. Félagsvísindadeild, raunvísindadeild, verkfræðideild og við- 
skipta- og hagfræðideild tilnefna einn hver, en hinn fimmta skipar háskólaráð án tilnefningar.
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4. gr. 

Forstöðumaður stofnunarinnar hefur umsjón með daglegum rekstri hennar. Jafnframt 

annast hann áætlanagerð, hefur yfirumsjón með fjáröflun og samræmir fjáröflunarleiðir. 

Forstöðumaður er í starfi sínu ábyrgur gagnvart stjórn. Hann situr stjórnarfundi með 

tillögurétt en án atkvæðisréttar. 

5. gr. 

Stjórnin kýs úr sínum hópi formann og varaformann. Formaður boðar stjórnarfundi. 

Falli atkvæði jöfn á stjórnarfundi, ræður atkvæði formanns. 

Stjórnin ákveður m.a. rannsóknastefnu stofnunarinnar og veitir fé til einstakra rann- 

sóknaverkefna. 

6. gr. 

Stjórninni er heimilt að kveðja til sérstaka ráðgjafarnefnd með þátttöku aðila og stofnana 

í sjávarútvegi og fiskeldi sér til ráðuneytis um rannsóknastefnu stofnunarinnar. 

7. gr. 

Tekjur Sjávarútvegsstofnunar eru: 
a) fjárveitingar á fjárlögum; 
b) styrkir til einstakra verkefna; 
c) greiðslur fyrir umbeðin verkefni; 
d) gjafir. 

Reikningshald stofnunarinnar skal vera hluti af reikningshaldi háskólans. F járlagatillög- 

ur stofnunarinnar skulu vera hluti af fjárlagatillögum háskólans. 

8. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 9. gr. laga nr. 77/1979, um Háskóla Íslands, 

sbr. reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 78/1979, 66. gr., og öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Eigi síðar en þremur árum eftir gildistöku þessarar reglugerðar skal háskólaráð skipa 

nefnd til að endurskoða reglugerðina og gera tillögur um breytingar á henni í ljósi þeirrar 

reynslu, sem þá hefur fengist af starfi Sjávarútvegsstofnunar. 

Menntamálaráðuneytið, 8. júní 1989. 

Svavar Gestsson.   

Arni Gunnarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 43, nr. 287-296. Útgáfudagur 20. júní 1989.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 257 24. maí 1989, um bensíngjald. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensíngjald — af bensíni. Af bensíni sem fellur 
undir tollskrárnúmer 2710.0012 skal greiða gjald sem nemur 16,43 kr. af hverjum lítra. Af 
bensíni sem fellur undir tollskrárnúmer 2710.0019 skal greiða gjald sem nemur 17,95 kr. af 
hverjum lítra. 

2. gr. 
Reglugerð þess er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, 

með síðari breytingum, til að öðlast gildi þann 22. júní 1989. 

Fjármálaráðuneytið, 21. júní 1989. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 

Snorri Olsen. 

  

Stjórnartíðindi B 44, nr. 297. Útgáfudagur 22. júní 1989. 
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REGLUGERÐ 

um bann við tog- og dragnótaveiðum á svæðum fyrir Suðurlandi. 

1. gr. 

Frá og með 27. júní 1989 eru allar tog- og dragnótaveiðar bannaðar fyrir Suðurlandi á 

svæðum sem markast þannig: 

1. Að vestan af 21922' V og að austan af 20934' V. 

2. Að vestan af 1930 V og að austan af 18%40' V. 

Að sunnan markast svæði skv. 1. tl. af línu, sem dregin er fjórar sjómílur frá 

viðmiðunarlínu og svæði skv. 2. tl. af línu, sem dregin er þrjár sjómílur frá fjörumarki sbr. 3. 

gr. 1. nr. 81, 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

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. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 284 12. júní 1989, um bann við tog- og 

dragnótaveiðum á svæðum fyrir Suðurlandi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 26. júní 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Kjartan Júlíusson. 

  

Stjórnartíðindi B 45, nr. 298. Útgáfu dagur 27. júní 1989. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLÝSING 
um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Suðureyrar 

við Súgandafjörð. 

Samkvæmt ósk hreppsnefndar Suðureyrarhrepps í Vestur-Ísafjarðarsýslu hefur skipu- 
lagsstjórn ríkisins hinn 31. maí 1989, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964 fallist á og 
staðfest þá breytingu á aðalskipulagi Suðureyrar að opið svæði við Hlíðarveg verður svæði 
fyrir opinbera stofnun (kyndistöð). 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

15. júní 1989 Nr. 300 
REGLUGERÐ 

um (7.) breytingu á reglugerð um greiðslur almannatrygginga á 

lyfjakostnaði nr. 246/1982. 

1. gr. 
4. gr., e-stafliður hljóði svo: 

„c. Lyf í ATC-flokkum A 14 A (vefaukandi lyf) og G 03 H (andandrógenar og blöndur) 
skulu merkt E,Q, og lyf í flokki V 06 D (önnur næringarlyf) skulu merkt L,E.,0O í 
lyfjaverðskrám og greiðast samkv. ákvæðum 3. gr., enda framvísi sjúklingur 
lyfjaskírteini útgefnu af trúnaðarlækni samlags. Ef lyfjaskírteini er ekki fyrir hendi 
tekur samlag ekki þátt í greiðslu lyfsins.“ 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 67/1971 um almannatryggingar 

ásamt síðari breytingum og öðlast gildi 1. júlí 1989. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. júní 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingolf J. Petersen.
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SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Laxár og Blanks. 

Félagið heitir Veiðifélag Laxár og Blanks. Heimili þess og varnarþing er heimili formanns. 

. Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Laxá og Blank á Skógarströnd, en þær eru að 

vestan: Borgir og Innra-Leiti. Að austan og norðan: Laxárdalur, Emmuberg, Hólmlátur 

og ÁArnhús. 

. Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og að ráðstafa veiði eftir 

því. sem aðalfundur ákveður. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu, sem verði 

eingöngu stangveiði. 

Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir á 

aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að formaður gengur 

út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir þrjú ár, og helst svo sama 

röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endurkosningu, nema 

sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og 

tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar 

endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 

. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér til 

aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, og semur við þá um 

þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 

störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með skriflegu leyfi félagsstjórnar. | 

leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða kjörum leyfið er veitt. 

. Aðalfund skal halda í aprílmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum 

félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá skal hún 

leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. 

. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í gerðabók, sem 

henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá, fundargerðir og 

bréf. 

Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. Félagsmenn 

greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 um lax- og 

silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt 52. gr. laga nr. 76 25. júní 1970 um lax- og 

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

Landbúnaðarráðuneytið 9. júní 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Jón Höskuldsson.
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SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Borgarhafnar. 

- Félagið heitir Veiðifélag Borgarhafnar. Heimili þess og varnarþing er Borgarhafnarhrepp- 
ur í A-Skaftafellssýslu. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Fremstavatni, Miðvatni og Innstavatni og 
Fítutjörn, en þær eru Vagnsstaðir, Gamli-Garður, Lækjarhús, Neðribær, Suðurhús og 
Krókur. 

- Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og að ráðstafa veiði eftir 
því sem aðalfundur ákveður. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

- Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir á 
aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að formaður gengur 
út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir þrjú ár, og helst svo sama 
röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endurkosningu, nema 
sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og 
tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar 
endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 

- Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér til 
aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma. og semur við þá um 
þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 
störfum félagsins og fjárreiðum. 
Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með skriflegu leyfi félagsstjórnar. Í 
leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða kjörum leyfið er veitt. 
Aðalfund skal halda í marsmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum 
félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá skal hún 
leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í gerðabók, sem 
henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá, fundargerðir og 
brét. 

Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. Félagsmenn 
greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

. Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 um lax- og 
silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt 52. gr. laga nr. 76 25. júní 1970 um lax- Og 
silungsveiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 9. júní 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Jón Höskuldsson.
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ARÐSKRÁ 
fyrir Veiðifélag Mýrarkvíslar. 

  

Jarðir Hlutdeild í arði í % 

Laxamýri ......2%.0 0 5,70 
SkÖrð .....000 1,88 

Skarðaborg ........00. 0. 1,97 

Einarsstaðir .......... 0... 1,97 

Skógarl..........00 000 2,21 

Skógarll ..........0.0 000 2,72 
Skógar lMl.........02%0 000 2,26 

Skógarhlíð ............ 00. 2,26 
Stekkjarholt .......... 0,55 
Heiðarbót........... 0 1,41 

Heiðarbót- Reykjahreppur.......0%. 00. 1,11 

Þverá. ......... 0. 24,56 

Víðiholt........... 0. 4,82 

Reykjavellir ........2.. 0 1,26 
Litlu Reykir ......... 00 1,88 
Reykjarhóll .......2.00 00 0,63 
Hveravellir ............ 0 1,88 

Laufahlíð ........... 0. 1.58 

Bláhvammur ........ 0... 1,58 

Brúnahlíð........... 0. 3,71 

Klambrasel .......... 0. 3,71 

Langavatn .......... 0 3,88 
Geitafell............ 4.59 

Kasthvammur ........... 0. 2,90 

Árhvammur ......... 00 2,90 

Presthvammur.......... 0. 1,74 

Klömbur ......... 0. 2,80 

Brekka ......... 0. 2,43 

Ystihvammur .......... 0 1,13 

Lækjarhvammur ......... 0. 0,57 

Árnes 2... 2,23 
Ne8....... 0,75 

Straumnes ......... 0,74 

Laxárnes .......... 0,74 

Árbót 2200. 2,79 

100,00 
  

Arðskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt 52. gr. laga nr. 76 25. júní 1970 um lax- og 

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

Landbúnaðarráðuneytið, 9. júní 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Jón Höskuldsson.
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REGLUGERÐ 
um lyf og læknisáhöld í íslenskum skipum. 

1.gr. 

Gildissvið og skilgreiningar. 

Öll skip, sem eru skoðunarskyld samkvæmt lögum um eftirlit með skipum, skulu hafa 
sérstaklega innréttaðan sjúkrakassa eða lyfjaskáp, til að rúma þann búnað, sem mælt er 

fyrir um í þessari reglugerð. Kassinn eða skápurinn nefnist hér eftir lyfjakista. 
Með fiskiskipi sem vinnur afla um borð er átt við skip, sem hefur aðstöðu um borð, til að 
vinna sjávarafla svo sem með frystingu eða söltun í söluumbúðir. 
Innihald lyfjakistunnar eru lyf, sótthreinsandi efni, sáraumbúðir, hjúkrunarvörur og 
áhöld. 

Lyf, sem í þessari reglugerð eru nefnd ávana- og fíknilyf, eru þau lyf og lyfjasamsetningar, 
sem tilgreind eru í fylgiskjali 1 með reglugerð nr. 16, 7. janúar 1986, um sölu og meðferð 
ávana- og fíkniefna. 

2. gr. 

Stærð og gerð lyfjakistu eftir farsviði, stærð og tegund skips. 

Lyfjakistur eru af 4 mismunandi stærðum, auðkenndar með 

tölunum 1, 2, 3 og 4. Skylt er að hafa eina af þeim um borð í 
skipum samkvæmt eftirfarandi: 

1 Fiskiskip frá 10 m og að 130 brl, farþegaskip lengri en 10 m í 
áætlunarsiglingum innanlands og vöruflutningaskip í innanlands- 

siglingum, .......... 0 lyfjakistu nr. 1 
2.1.2 Fiskiskip 130 brl og stærri sem ekki falla undir gr. 2.1.3. og 

vöruflutningaskip í reglubundnum Evrópusiglingum með saman- 
lagðan fjölda í áhöfn og farþega færrien15menn, .......... lyfjakistu nr. 2 

2.1.3 Fiskiskip sem vinna afla um borð og hafa fleiri í áhöfn en 15, 
vöruflutningaskip í millilandasiglingum sem ekki falla undir 

2.1.2.0g varðskip, ........... 0 lyfjakistu nr. 3 

2.1.4 Björgunarför, ............ 0... lyfjakistu nr. 4 
2.2 Skip styttri en 10 m skulu hafa sjúkrakassa samkvæmt viðauka C. 
2.3 Önnur skip, sem falla ekki undir ofangreinda skiptingu, skulu hafa lyfjakistu af þeirri 

24 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

stærð sem siglingamálastjóri ákveður í samráði við landlækni. 
Vöruflutningaskip í reglubundnum Evrópusiglingum skulu auk lyfjakistu nr.2, hafa: 
Penicillín, Adrenalín, Diazepam og Fúrósemið samkvæmt lyfjakistu nr. 3. 
Skip með lyfjakistu nr. 2 og 3, skulu hafa skyndihjálparbúnað skv. viðauka C í brú og ef 
rétt þykir á öðrum hentugum stað, t.d. nálægt vinnsludekki. 
Auk búnaðar í ofangreindum lyfjakistum skulu skip, sem flytja hættuleg efni eða 
samþjappaðar lofttegundir, hafa meðferðis viðeigandi hlífðarbúnað, lyf og hjúkrunar- 
vörur eins og fyrir er mælt í alþjóðlegum leiðbeiningum um flutning á hættulegum 
varningi með skipum. Sama gildir um skip, sem notuð eru við köfunarvinnu og hafa 
afþrýstibúnað, sbr. reglugerð um afþrýstihylki. 
Búnaður í lyfjakistum og sjúkrakassa er lágmarksbúnaður. Ekki má þó auka magn ávana- 
og fíknilyfja í þeim. 
Í hverju skipi 12 m og lengri skal vera tæki (öndunarbelgur) af viðurkenndri gerð til 
lífgunar úr dauðadái. Tækinu skulu fylgja notkunarleiðbeiningar á íslensku.
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4.10 
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Í fiskiskipum sem vinna afla um borð, vöruflutningaskipum í millilandasiglingum og 

öðrum skipum 500 brl og stærri, skal vera súrefni til lífgunar, ásamt nauðsynlegum búnaði 

til súrefnisgjafar og sogtæki. Ennfremur sjúkrabörur af viðurkenndri gerð. Leiðbeiningar 

á íslensku um uppsetningu, notkun og meðferð þessa búnaðar skulu fylgja með. 

3.gr. 

Umbúðir og merkingar. 

Lyf skulu vera í viðurkenndum umbúðum, helst einskammta- eða þynnupakkningum. 

Merking lyfja skal vera í samræmi við reglugerð þessa og reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja. 

Í lyfjaskrá er að finna ýmsar upplýsingar um notkun og meðferð lyfja. Á umbúðum lyfja 

skal standa, “Sjá lyfjaskrá“. Ætíð skal leita upplýsinga í lyfjaskrá um hvert lyf áður en 

lyfjagjöf er hafin. 
Á umbúðum lyfja, sem aðeins má nota í samráði við lækni, skal standa: “MÁ AÐEINS 

NOTA Í SAMRÁÐI VIÐ LÆKNI“. 
Ávana- og fíknilyf skal merkja “ ATH“. 

Á hverja lyfjapakkningu skal setja númer þess flokks, sem lyfið tilheyrir samkvæmt 

lyfjaskrá. 
Á sæfðan eða sótthreinsaðan búnað skal setja fyrningardagsetningu. 

Áhöld úr málmi skulu vera úr ryðfríu stáli, eða öðru efni, sem ekki tærist auðveldlega. 

Hvert áhald skal vera merkt bæði íslensku og alþjóðlegu heiti þess. Áhöld, sem nota má 

oftar en einu sinni, skal sótthreinsa og/eða sæfa einu sinni á ári. 

Súrefni til lífgunar, ásamt nauðsynlegum búnaði til að gefa súrefni skal vera í sér tösku 

eða kassa, sem auðvelt er að flytja til. Þessi búnaður skal vera tilbúinn til notkunar án 

fyrirvara. Við árlegt eftirlit lyfjakistunnar skal athuga sérstaklega hvort búnaður þessi sé í 

lagi. 

4. gr. 

Geymsluskilyrði, innréttingar og staðsetning. 

Innréttingar lyfjakistu nr. 1, 2 og 3 skulu vera samþykktar af Siglingamálastofnun 

ríkisins. 

Búnaður lyfjakista nr. 1-3 skal vera í læstum skáp eða skúffum. Lyfjakisturnar skal 

varðveita á þurrum og rúmgóðum stað, þar sem hitinn er á bilinu #15 - #25"C og 

rakastig á bilinu 40-60%. 
Varsla lyfjakistanna skal vera í höndum skipstjóra eða staðgengils hans. Sé ekki lögskráð 

á skipið skal eigandi skipsins bera ábyrgð á vörslu lyfjakistunnar. 

Innréttingar lyfjakista nr. 1-3 skulu vera úr varanlegu efni, sem auðvelt er að þrífa. Þær 

skulu vera rúmgóðar og ljósar að lit. 

Lýsing við lyfjakistur nr. 2 og 3 skal tryggja að minnsta kosti 400 lux birtu næst þeim. 

Skip með lyfjakistur nr. 2 og 3, skulu hafa kæli þar sem unnt er að halda hitastiginu milli 

#27C og #15%C, til að auka geymsluþol lyfjanna. Í lyfjakistunni skulu vera skýrar 

upplýsingar um hvar kælirinn er og hvaða lyf eru geymd í honum. 

Lyfjakistu nr. 4 skal geyma í innsigluðum vatns- og loftþéttum umbúðum, sem greinilega 

eru merktar *LYFJAKISTA NR.4“. Skulu þær áletraðar þeirri dagsetningu, er eftirlit 

með þeim fór síðast fram í íslenskri lyfjabúð, og þeirri dagsetningu, sem næsta eftirlit 

skal fara fram. 

Heimilt er að krefjast þess, séu aðstæður þannig, að lyfjakistan sé vatnsvarin eða allt 

innihald hennar sérstaklega. 

Ávana- og fíknilyf skal geyma í læstu hólfi. 

Sjúkrakassar, sem hafa búnað samkvæmt viðauka C, skulu vera ólæstir. Skipstjóri eða 

staðgengill hans skal hafa eftirlit með þeim.
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5. gr. 

Aðgengi. 
Til að tryggja sem best aðgengi að búnaði lyfjakista nr.1-3, er nauðsynlegt að raða honum 
á skipulegan hátt. Í því sambandi skal bent á, a) að hafa lyfin sér, flokkuð eftir 

notkunarsviði, en uppfylla jafnframt kröfur um geymsluskilyrði, 
b) að geyma sterk sótthreinsiefni og skordýraeitur vel aðgreind frá lyfjunum, 
c) að raða umbúðum og hjúkrunargögnum þannig, að það sé haft saman, sem eðlilegt er 

að nota samtímis, 
d) að hafa áhöld sér. 
Búnaðinum skal raða í skúffur og hillur, sem hægt er að hólfa niður að vild og unnt er að 
draga út. 
Skútfur og hillur skulu vera númeraðar 1,2,3, o.s.frv. Setja skal upp aðgengilegan lista 
yfir innihald hverrar skúffu og hillu. 
Í eldri skipum, þar sem ákvæðum liða 5.1, 5.2 og 5.3 verður ekki við komið, er heimilt að 
krefjast þess að allt innihald lyfjakistunnar sé geymt í öskjum viðurkenndum af 
Siglingamálastofnun ríkisins. 
Sumt af samsettum búnaði er óhjákvæmilegt að geyma utan lyfjakistunnar. Upplýsingar 
um geymslustað skulu þá vera aðgengilegar í lyfjakistunni. 
Lyfjakistan skal ætíð vera snyrtileg og hrein. 

6. gr. 

Aðföng. 
Lyfjabúðir skulu afgreiða lyfin í þeim pakkningastærðum, sem tilgreindar eru í viðauka 
A, eða sem næst þeim. Leitast skal við að velja þær lyfjapakkningar, sem eiga mest eftir af 
líftíma sínum og að lyfin séu í einskammtaformi eða þynnupökkuð. 
Lyfjabúðum er hverju sinni skylt að gera vörureikning um sölu lyfja til skipa í þríriti. Tvö 
eintök skulu fylgja lyfjunum, og skal annað þeirra geymt í handbók lyfjakistu skipa. 
Þriðja eintakið skal varðveita í 2 ár í viðkomandi lyfjabúð. 
Nú er verulegt magn lyfja og annars búnaðar notað, meðan á sjóferð stendur, skal þá 
búnaður lyfjakistunnar endurnýjaður við fyrsta tækifæri. Skipstjóri viðkomandi skips 
skal panta viðbót frá lyfjabúð og nota til þess stöðluð eyðublöð í tvíriti, þar sem frumritið 
fer til lyfjabúðarinnar. Lyf, sem keypt eru erlendis, skal skrá í dagbók lyfjakistunnar og 
skipsdagbók. Skal þar koma fram, hvaða lyf voru keypt og í hve miklu magni. 
Þjónustuaðilar, sem samkvæmt sérstöku starfsleyfi frá Siglingamálastofnun ríkisins, hafa 
eftirlit með gúmmíbjörgunarbátum, skulu fá lyfjakistu nr. 4 frá íslenskri lyfjabúð. 

1.gr. 

Notkun og bókhald. 
Skipstjóra eða staðgengli hans er skylt að færa í dagbók lyfjakistunnar öll aðföng og alla 
notkun á búnaði lyfjakistunnar. 
Við færslu aðfanga í dagbók lyfjakistunnar skal koma fram hvaða vörur voru keyptar, í 
hve miklu magni og hvaðan og hvenær aðföngin áttu sér stað. Nóg getur verið að vísa til 
vörureikninga frá lyfjabúð enda sé reikningurinn geymdur í handbók viðkomandi 
lyfjakistu. 
Við færslu á notkun í dagbók lyfjakistunnar skal koma fram vöruheiti og magn. Einnig 
skal geta tilefnis notkunarinnar, nafns, stöðu og aldurs sjúklings eða neytanda. Ennfrem- 
ur meðferðar og árangurs hennar. Færslan skal dagsett og staðfest með undirskrift 
skipstjóra eða staðgengils hans. Séu lyf gefin samkvæmt læknisráði, skal tilgreina nafn 
þess læknis, sem í hlut á.
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1.4 

1.5 

7.6 

1. 
7.8 

19 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9.1 

Dagbók lyfjakistunnar skal geyma í handbók viðkomandi lyfjakistu. Þegar dagbókin er 

að fullu útfyllt skal skila henni til Siglingamálastofnunar ríkisins þar sem önnur ný dagbók 

fæst afhent í skiptum fyrir hana. 
Skipstjóra eða staðgengli hans er einum heimilt að afhenda lyf úr lyfjakistum. Afhending- 

in má aðeins vera til einstaklinga, sem skráðir eru á skip, hvort sem þeir eru farþegar eða í 

áhöfn. Ennfremur til fólks sem er bjargað úr lífsháska. 

Sé lyfjanna ekki neytt í augsýn þess er afhendir þau úr lyfjakistu, skal setja lyfin í 

viðeigandi umbúðir, með upplýsingum um heiti og magn lyfs ásamt fyrirmælum um 

notkun, séu þessar upplýsingar ekki þegar fyrir hendi. 

Stungulyf má einungis nota í augsýn skipstjóra eða staðgengils hans. 

Aðföng og notkun ávana- og fíknilyfja, merkt “ATH“, skal skrá samviskusamlega í 

sérkafla í dagbók lyfjakistunnar. Skrá skal nafn sjúklings, hver gaf lyfið, hvers vegna og, 

ef við á nafn þess læknis sem ráðlagði notkun lyfsins. 

Upplýsingar í dagbók og á eyðublöðum vegna sjúkdómsgreiningar eru trúnaðarmál. 

8. gr. 
Eftirlit. 

Eftirlit með lyfjakistum skipa skal fara fram á 12 mánaða fresti (árlega) og oftar ef þörf 

krefur. Skal eftirlitið varða búnað, aðgengi og umgengni lyfjakistunnar. Eftirlit með 
lyfjakistu nr.4, skal fara fram annað hvort ár. 
Eftirlitið skal framkvæmt af lyfjafræðingi frá íslenskri lyfjabúð að beiðni skipstjóra. Við 

eftirlitið skal þess gætt að ekkert vanti í búnað lyfjakistunnar og ennfremur skal tryggt að 

sá hluti búnaðarins, sem ekki telst vera í lagi, sé endurnýjaður. Ónýtar og úrsérgengnar 

vörur skal fjarlægja og farga Örugglega. Aðföng og notkun ávana- og fíknilyfja skulu 

borin saman við birgðir. Að eftirliti loknu skal lyfjafræðingur lyfjabúðarinnar votta í 

dagbók lyfjakistunnar, að lyfjakistan sé fullbúin samkvæmt þessari reglugerð. 

Lyfjabúð er skylt að tilkynna til Siglingamálastofnunar ríkisins ef ákvæði um umgengni og 

notkun lyfjakistu er ábótavant. 
Þegar skip er í langferðum og kemur ekki í höfn á Íslandi innan árs frá því eftirlit fór síðast 

fram er skipstjóra skylt að framkvæma eftirlit með lyfjakistu skips síns. Lyfjafræðingur frá 

íslenskri lyfjabúð skoðar lyfjakistuna um leið og viðkomandi skip kemur í íslenska höfn 

eftir þetta. 
Verði lyfjakistan og búnaður hennar fyrir skemmdum, t.d. við innbrot, skal skipstjóri 
strax láta fara fram skoðun á lyfjakistunni. 
Þegar fulltrúi Siglingamálastofnunar ríkisins framkvæmir hina árlegu búnaðarskoðun 

skipsins, skal dagbók lyfjakistunnar lögð fram. 

Siglingamálastjóri eða fulltrúar hans geta krafið skipstjóra um vörureikninga yfir keypt 

lyf. 

9. gr. 
Bækur o.fl. 

Í lyfjakistu hvers skips skal vera eintak af handbók lyfjakistu skipa en í henni er: 
1. Eintak af þessari reglugerð. 

2. Dagbók lyfjakistu skips. 
3. Lyfjaskrá sem gefin er út af Siglingamálastofnun ríkisins í tengslum við þessa 

reglugerð.
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Einnig skal vera í lyfjakistunni eftirfarandi: 

1. Tölusett eyðublöð í tvíriti fyrir pantanir, sbr. gr. 6.3. 
2. Eyðublöð til notkunar við sjúkdómsgreiningu áður en leitað er aðstoðar læknis í 

gegnum fjarskipti (Radio Medical). 
3. Eintak af lækningabók, sem siglingamálastjóri hefur samþykkt. 

9.2 Í lyfjakistu nr. 4 skal vera stuttur leiðarvísir um skyndihjálp. 
9.3 Skip, sem sigla til annarra landa, skulu hafa nýjustu útgáfu Alþjóðaheilbrigðismálastofn- 

unarinnar (WHO) af “Personal Booklet“. 
9.4 Vöruflutningaskip, sem flytja hættulegan varning, skulu hafa um borð eitt eintak af 

hverju eftirtalinna rita Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO): 
a) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). 
b) Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS). 
c) Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG). 

10.gr. 
Undanþágur. 

10.1 Siglingamálastjóri getur að fengnu samþykki landlæknis og/eða Lyfjaeftirlits ríkisins 

eftir því sem við á, veitt undanþágur frá ákvæðum þeim, sem hér greinir. 

11. gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar. 

11.1 Brot gegn reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt ákvæðum X. kafla laga nr. 51,30. 
mars 1987. 

12. gr. 

Gildistaka. 
12.1 Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 51, 30. mars 1987, um eftirlit með 

skipum, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 1. ágúst 1989 og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt falla úr gildi reglur nr. 302, 3. maí 1983, sbr. nr. 115/198S. 

Samgönguráðuneytið, 29. mars 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Viðauki A 

INNIHALD HVERRAR LYFJAKISTU 

1. LYF OG ÖNNUR EFNI: 

1.1. LYF: (Við afgreiðslu eftirfarandi lyfja frá lyfjabúð, skal leitast við, að afgreiða þau í 
þynnu- og einskammtapakkningum, sem næst tilgreindum pakkningarstærðum. 
Sé um val milli lyfjasamheita að ræða, skal velja það lyfið, sem er ódýrast og hefur 
lengstan líftíma. (sjá 6. grein reglugerðarinnar)).
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Nr. Nafn lyfs Flokkur, Pakkninga- Nr. 
sbr. stærð lyfjakistu 

lyfjaskrá 123 
(reglug.gr. 9.1) 

07.10 Adrenalín,stungulyf ..........0 000 07 10x1 ml 001 

03.10 Asetýlsalisýlsýra, sýruhjúptöflur................. 03 50 stk 014 

02.10 Díazepam,stungulyf ......%.0 000 02 10x2 ml 001 

01.10 Doxyecýklín, hylki/töflur ........00 0. 01 10 stk 0 02 

06.10 Fúrósemíð,stungulyf ......0.0 000 06 5x2 ml 001 

12.10 Gyllinæðasmyrsli ........000 00 12 10 g 01 2 

12.20 Gyllinæðastílar ........2. 00 12 6 stk 014 

11.10 Hexisíð, hársápa .......2.0 0... 11 100 ml 0 02 

11.20 Hýdrókortisón,smyrsli.......00 00 11 20 g 012 

08.10 Klóramfenikól, augnsmyrsli.......0. 000. 08 4g 011 

02.20 Klórdíazepoxið,töflur ........000 0 02 30 stk 011 

10.10 Klórhexidín, áburður .......... 0. 10 250 ml 011 

14.10 Klórókín,töflur ..........2.0 00 14 100 stk 00 8! 

02.30 Klórprómazin, stungulyf ........ 000 02 10x2 ml 011 

04.10 Klysma ........ 0. 04 4x5 ml 010 

04.11 Klysma ........ 0 04 12x5 ml 0 02 

03.20 Kódímagnyl,töflur .......000 00 03 20 stk 2 5 15 

09.10 Koffinátin,töflur ..........0. 000. 09 10 stk 3 6 12 

04.20 Kol,töflur .......... 00 04 100 stk 012 

12.30 Lídókain,hlaup .........0 000 12 20 ml 0 02 

12.40 Lídókain, stungulyf ........2.0 0. 12 20 ml 012 

11.30 Malathíon,áburður ........0 0... 11 55 ml 0 02 

13.10 Methylergometrin,töflur ......0..0 000 13 30 stk 001 

06.20 Nítróglycerín,töflur.........0 000 06 30 stk 112 

05.10 Oxýmetazólin, nefdropar ........ 000. 05 20x0,1 ml 124 

03.30 Parasetamól,töflur .........00 00 03 20 stk 122 

03.31 Parasetamól,töflur ...........0 00 03 50 stk 00 4 

01.20 Penicillin, .........02. 0. 01 5xl gog 001 

stungulyfsstofn leysir. .......00 00 5x10 ml 

01.25 Penicillin,töflur .......... 0. 01 18 stk 0 5 20 

03.40 Petidín,stungulyf ......2.00 00 03 10x1 ml 011 

01.30 Pivampicillin,töflur .......0.0 00 01 12 stk 0 02 

08.20 Proxýmetakaín, augndropar .....0000 000 08 15 ml 0 12 

01.35 Próbenesíð,töflur ........200 0 01 20 stk 0 0 2 

02.40 Prómetasín,stungulyf .......000 000 02 10x2 ml 011 

15.10 Salttöflur (samsettar) .........0 0. 15 100 stk 05 8? 

07.20 Saltvatn,innrennslislausn ..........0 00... 07 1000 ml 023 

10.20 Saltvatn,skolvökvi ......00 00 10 160 ml 124 

10.30 Sáraþurrkur.........0 0 10 100 stk 112 

01.40 Súlfatöflur........... 0 01 20 stk 025 

07.30 Súrefni tillífgunar .........00 0000 07 2-5 kg sjá súrefnis- 
gjafartæki 

10.40 Súrvatn,lausn .........0 00 10 100 ml 114 

04.30 Sýrubindandi mixtúra. ........ 0000. 04 50x10 ml 0 12 

15.20 Sæftvatn ......... 15 5xl0ml 011 

10.50 Tópisín,smyrsli ........00 000 10 5$g 12 4 

11.40 Vaselín,sæft ........2. 0 11 20 g 125 

1.2. PRÓFEFNI, SÓTTHREINSIEFNI OG SKORDYRAEITUR: 

16.10 Hema-Combistix .......00. 0 16 50 stk 001 

16.20 Klóramín,duft ........%.. 0. 16 10x50 g 011 

16.30 Skordýraeitur,Úði......... 0000 16 300 - 500 00 2 

1) Á aðeins við um skip sem sigla um hitabeltissvæði. 

2) Á aðeins við um skip sem sigla til heitra hafsvæða. 

3) Á aðeins við um vöruflutningaskip.
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2. UMBÚÐIR, HJÚKRUNARGÖGN OG ÁHÖLD. 

2.1. UMBÚÐIR OG HJÚKRUNARVÖRUR. 
Pakkninga- Nr. lyfjakistu 

Nr. Nafn stærð 123 

200 — Augnbaðglas,einnota ............... 0. 1stk 255 
Eye bath cup, disposable 

202 0 Augnleppurúrsatini............ 0... 1stk 011 
Eye shade, textilc 

204 — Augnpúðar,sæfðir ................ 0... 5 stk 011 
Eye pads, sterile, disposable 

206 — Álspelkurfyrirfingur/tær ...........0..... 1stk 012 
2,5 emx 50 cm 
Splints of aluminium 

208 — Bómull, þerrin, sæfð10-20g................0..0 1 stk 2 5 15 
Absorbent cottonwool, sterile 

210 Bómullatpinnar, ...........0... 0... 50 stk 112 
Cotton wool swabs 

212 — Bómullarrúllur, 10embreiðar ............. 0... 5 rúllur 012 
Cotton wool roll 

214.1 Crepe-bindi6cm ............ 0... 1 stk 24 10 
214.2 Crepe-bindil0em ...........0.. 0... Í stk 24 10 

Crepe bandage 

216 — Dýnuhlífar ............... 1 stk 023 
Sheets, foil-backet 

218  Fétill.......... 0... 1stk 236 
Triangular armsling 

220 Fiðrildisplástur, tillokunar áskurðum ............0 00. 5stk 125 
Suture tape 

222 Fingurhlífarúrskinni (skinnneglur) ............0......0 1 stk 125 
Fingerstalls, leather 

224  FlónelsbindiSmxTem.......... 0... 1 stk 022 
Flannel bandage 

226.1 Gaskompressur, sæfðar (10xl0em) ........... 0 5 stk 248 
226.2 Gaskompressur, sæfðar (10x200m).......... 0. 5stk 124 

Gauze compresses, sterile 

228 — Gatastykki(44x44) cmgat3-4cm í þvermál ............. 1 stk 0 510 
Clinical dressing with hole, disposable 

230.1 Grisjubindi, teygjanleg 6emx3,5m ...........0. 0 1stk 1 5 15 
230.2 Grisjubindi, teygjanleg Semx3,5m .........0. 0 1 stk 1 5 15 
230.3 Grisjubindi, teygjanleg I00mx3,5m ............ 1 stk 1 5 15 

Gauze bandage, conforming 

232.1 Gúmmíhanskar, ósæfðir, einnotaS............ 00. 20 stk 011 
232.2 Gúmmíhanskar, Ósæfðir,M ..........0..... 20 stk 1111 
232.3 Gúmmíhanskar, Ósæfðir,L.............0.... 20 stk 011 

„Gloves, disposable, nonsterile 

234.1 Gúmmíhanskar, sæfðir, Nr. 61/2 ............ 1 par 125 
234.2 Gúmmíhanskar,sæfðir,Nr.8 ............. 1 par 13 6 

Surgical gloves, disposable, sterile 

236 Innrenslissett með sjálfvirku loftinnstreymi, einnota ................ 1 stk 0 2 4 
IV. administration set, disposable 

238.1 KokrennaNr.1............00 00 1 stk 01 
238.2 KokrennaNr.3 .............. 1 stk 01 

Guedel airway 

240 Lásnælur, ryðfríar,nr.4.......... 00 10 stk 112 
Safety-pins, nickel-plated or stainless steel 

242 Lyfjastaupúrplasti, einnota30mMI............... 00 10 stk 012 
Graduated dose measuring cup, plastic, disposable 

244 — Merkimiðar, auðirlímmiðar ................ 00. 10 stk 012 
Self-adhesive labels 

246 Naglabursti með sótthreinsandi sápu, EINNOtAa ..... 1 stk 024 
Nail brush with antiseptic soap. disposable
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Nr. Nafn 

248 — Nýrnabakki,plast,€innota ........0 0000. 
Kidney disc, plastic, disposable 

252 Plastpokarm/rennilásundirlyf ..................... 
Plastic bags, closeable. 

254.1 Plastsprauta,einnota2ml .......0.00 000 

254.2 Plastsprauta,einnotasml .......0.000 000. 

254.3 Plastsprauta, einnota lOml......0.0000 0000. 

254.4 Plastsprauta, einnotaSOml.......000 000 
Plastic syringes, disposable (Luer-Lock) 

256.1 Plástur, heftiplástur, Smx2,Scem .......0 00 

256.2 Plástur, heftiplástur,SmxScm .......00 00 
Adhesive plaster, elastic 

258 Plástur,“ bréf “ plástur Smx2,Sem .....00 

Surgical tape 

260.1 Plástur, skyndiplásturlmxðem ........ 0000 

260.2 Plástur, skyndiplásturlmxócm .......00 00 
First-Aid plaster 

262 Plástur, skyndiplásturniðurkl. ...........0 0... 
First aid plaster, ass. 

264  Plásturfyriræðaleggi ........00... 000. 
Plaster for I.V. canucules 

266.1 Pungbindi Medium.........000 0000 

266.2 Pungbindilarge ..........00 0000 
Suspensory bandage 

268 Rakvélar,einnota .........00 000 
Razors, disposable 

270 Saumatökusett, einnota ........ 000 
Suture removal kit, disposable 

272.1 Saumgirni,t.d. Ethilon9 W3203/0 .......0 00. 

272.2 Saumgirni,t.d. Ethilon9 W3194/0 .......0 00... 

272.3 Saumgirni,t.d. Ethilon9 W5066/0 „22.20.0000... 

Sature filament with needle, sterile 

274.1 Sáraböggull, sæfðurNr.14 ........00 0000 

274.2 Sáraböggull, sæfðurNr.18 ........000 00. 

Standard first-aid dressing 

276  Skurðhnífur,einnotaNr.11 ......... 000. 
Scalpel, disposable 

278 Skurðhnífur, einnotaNr.15 .......00 000 
Scalpel. disposable 

280 — Slöngugrisja, t.d. Tubegazeðnr.0l..........0..... 

Tubular gauze dressing for fingers, toes. with applicator 

282  Slöngugrisja,t.d. Tubegazernr.56-78 ..........0.... 
Tubular gauze dressing for legs, head, with applicator 

284 Smokkar ......... 0... 

Condoms 

286 — Sogendar,sæfðir .........000 00. 
Suction catheters 

288.1 Sprautunálar, einnota19G......0.%00 0... 0. 
288.2 Sprautunálar, €innota21G.......0.0 000. 

Injection needles, disposable (Luer-Lock) 

290 — Súrefnismaski35%,einnota ....... 0... 
35% Oxygen disposable mask 

292 Þvagleggur, einnota, 1ÓF........0000. 000 
Urine catheter, disposable, with Tieman tip 

294 — Þvagpoki með aftöppunarkrana, einnota, 4A ............ 
Urine bag. disposable 

296 Æðaleggur, einnota, 18G ......00 000 

Intravenous cannules. disposable 

Pakkninga- 
stærð 

stk 
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Nr. lyfjakistu 
123 

012 

012 

0 5 10 
0 10 20 
035 
023 

123 
012 

011 

03 6 
136 

236 

0 5 10 

01 
011 

011 

023 

055 
055 
055 

2 5 15 
2 5S 15 

022 

022 

113 

011 

5 15 30 

022 

0 10 20 
0 20 40 

022 

011 

011 

0 5 10
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2.2. ÁHÖLD 
Pakkninga- Nr. lyfjakistu 

Nr. Nafn stærð 123 
400 - Augnskolflaska úrplasticaS00mMI ............0. 0 1 stk 001 

Eyve-douche bottle in plastic 

402.  Blóðþrýstingsmælir ..............0..... 1 stk 011 
Sphygmomanometer 

404 — Flísatöng, Stieglitz, 130m ............... 1 stk 112 
Splinter forceps 

406 — Hitapokiúr gúmmí, meðáklæði1-2L ..............0..0..0 1stk 012 
Hot water bottle, rubber with cover 

408 — Hlustunarpípa.............0. 0 1 stk 011 
Stethoscope 

410 0 Koktöng(Magill)ca.25cm.............. 0... 1stk 011 
Tongue forceps 

412 Líkpoki 20... 001 
Body bag 

414 — Naglaskafaúrmálmica 8em..............0.. 00 1stk 022 
Nail cleaner 

416 Nálahaldari, sæfður,ca.1Scm .............. 0. 1stk 012 
Needle holder, sterile 

418 Sáratöng, anatomisk, sæfðca.130m .............. 0 1stk 012 
Non-toothed forceps, sterile 

420 Sjúkrabörur(6) ............0.... 0 1stk 01 
Stretcher 

422 Skábekken .............. 1 stk 011 
Triangular pan 

424 Skæri ydd/ydd, bein, sæfðca.13em............ 000 1stk 012 
Scissors, surgical(Iris), sterile 

426 — Skæri, bein, sljólydd,130m ............0...0 0 1stk 122 
Seissors, surgical, straight, pointed/blunt 

427 Sogtæki viðurkennt,(6) ...............0..0 0 1 sett 01 
Suction equipment (manual pump) 

428 — Sótthitamælir með plastslíður í plasthulstri 1stk 122 
t.d. Tempac€ptð .........0. 10 auka- 
Clinical thermometer, rectal plastsl. 

430 — Spelkur, vírnetspelkur klæddar svampi og slöngugrisju 
ca. 1IMxXIÖOem......... 1 stk 012 
Splints of Kramers coated with sponge and tubular gauze dressing 

432 Stasi 0... 1stk 0 1 2 
Tourniquct 

434 Stútkannaca.250ml..........0..... 0. 1stk 011 
Feeding cup 

435 Súrefnisgjafartæki,(6)................ 0. 1 sett 011 
Oxygen resuscitator kit 

436 — Umbúðarskæri (Listereða sambærileg) 15-200m .............. 1 stk 011 
Scissors, Lister e.l. 

438 Vasaljós, vatnshelt .............. 0 1stk 111 
Torch, waterproof 

440 — Þvagflaska fyrirkarla,plast..............0.0. 0. I stk 011 
Urinc bottle, male, plastic 

442 . Æðatöng, bogin, sæfðca.13em .............. 0 1 stk 024 
Haemostatic forceps, curved, sterile 

444 — Öndunarbelgur með tengi fyrir súrefnisgjöf ............ 1stk 110 
Resuscitator with oxygen coupling 

4) Sjá 2.gr. reglugerðarinnar. 

5) Í skipi sem ekki er skylt að hafa súrefnisgjafartæki skv. 2.gr. reglugerðarinnar. 

6) Viðurkennt af Siglingamálastofnun ríkisins.
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3. SAMSETTUR BÚNAÐUR. 
Fyrirmæli um pökkun á lyfjum og hjúkrunarvörum úr viðaukum A.1.1, A.1.2, A.2.1 og 

A.2.2. Nr. lyfjakistu 

Nafn Magn 123 

Saumabúnaður: 
1 sett 012 

Surgical kit: 

Gaskompressur, Sæfðar ..........00 0. (nr.226.1) 5stk 

Gatastykki,SÆæft .........0.00 nn (nr.228) 1stk 

Gúmmíhanskar,sæfðirNr.8.......00. 0... 
(nr.234.2) 1 par 

Lídókaín, stungulyf1% ..........0000 0. (nr.12.40) 20 ml 

Naglabursti .........000.s.n nn (nr.244) 1stk 

Nálahaldari,sæfður ..........0... 0... (nr.416) 1stk 

Nýrnabakki,plast ........0.000.s enn 
(nr.248) 2stk 

Plastsprauta,2ml ........0000 00. 
(nr.254.1) 2stk 

Saltvatn. skolvökvi,160M...........0 0. 
(nr.10.20) 1stk 

Saumagirni3/0 ...........0. 000. (nr.272.1) 1stk 

Saumagirnid/0 .......0..0. nr (nr.272.2 1 stk 

Saumagirni6/ð ..........00 sn 
(nr.272.3) 1stk 

Sáraþurrkur, sótthreinsandi .......2..0.0. nn (nr.10.30) 20 stk 

Sáratöng, anatomisk,sæfð .........0000. 00. (nr.418) 1 stk 

Skæri ydd/ydd,bein,sæfð .........000 nn (nr.424) 1 stk 

Sprautunáll9G .......2.000 00 ns (nr.288.1) 2stk 

Sprautunál2iG ..........00 0... 
(nr.288.2) 2stk 

Æðatöng, bogin,sæfð ..........0000 0. (nr.442) 2stk 

Sogtæki (nr.427) 1 sett 

Scution equipment (manual pump) 

Sogendar, sæfðir (nr.286) 2stk 

Súrefnisgjafartæki, (nr.435) 1 sett 

Oxygen resuscitator kit 

KokrennaNr.1............ ss 
(Nr.238.1) 1stk 

KokrennaNr.3 .......... 0... 
(Nr.238.2) 1 stk 

Koktöng(Magill} .........0.0. 0.  (Nr.410) Í stk 

Súrefnismaski35% ...........0. 
(Nr.290) 2stk 

Vökvagjafabúnaður: Í sett 023 

Intravenous kit: 

Innrennslissett, ........... s.s 
(nr.236) 2stk 

Plastsprauta, (Om .....0..0.00.n 7 (nr.250.3) 2stk 

Plástur fyrir æðaleggi ...........0.00 0... (nr.260) $stk 

Saltvatn, innrennslislausn, 1000mI........00 0000 
20. {nr.07,20) 2stk 

Sáraþurrkur, sótthreinsandi. .........0..0.. nn (nr.10.30) 20 stk 

Sprautunál19G ........0000. 0. 
(nr.282.1) 1stk 

Stasi 0... FA 
(nr.432) 1 stk 

Sæftvatn OM ........ 0. 
(nr.15.20) 1 stk 

Æðaleggur,I8G .........0 000 
(nr.288) Sstk 

Þvagtökubúnaður 1 sett 011 

Urine catheterization kit 

Gaskompressur, Sæfðar .........00. 00. (nr.236.1) 5Sstk 

Gatastykki,sæft ......0..0. 007 
(nr.238) 1stk 

Gúmmihanskar.nr8 .........0 00. (nr.244.2) 1 stk 

Lídókaín,hlaup,20ml ....2..0000 0. (nr.12.30) 1stk 

Saltvatn. skolvökvi, 160mMl.........00 0 „2 (nr.10.20) 1 stk 

Þvagleggur.16F .......000000 000. (nr.294) 1 stk 

Þvagpokim. aftöppunarkrana. ......... 0... (nr.296) 1 stk
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Viðauki B 

LYFJAKISTA NR. 4 

Lyfjakista nr. 4 er ætluð í björgunarbáta, björgunarfleka og gúmmíbjörgunarbáta. Í 
þessum björgunarförum skal vera ein slík lyfjakista fyrir hverja 8 menn, sem ætlað er rúm 
fyrir. Beri björgunarfarið fleiri menn skal það hafa jafngildi tveggja lyfjakista nr. 4. Hver 
lyfjapakkning skal áletruð upplýsingum um ábendingu um skömmtun lyfsins á íslensku og 
ensku. 

I. Lyf - Medicaments 

Sjóveikilyf 
Kotfinátin, töflur (nr.09.10) ........... 0. 4x30 stk 
(Each tablet contains: Diphenhydraminum INN, Hydrochloridum 50 mg and Coffeinum NFN 50 mg) 

Skammtar: 1 tafla 1-3svar á sólarhring. 
Dosage: Seasickness tablets, 1 tablet 1-3 times daily 

Verkjastillandi lyf 
Kodimagnyl, töflur (nr.03.20) ........00.. 8x20 stk 
(Each tablet contains: Acidum acetylsalicylicum NFN 500 mg. Codeini phosphas hemihydricus 9.6 mg and 
Magnesii hydroxidum ponderosum 103 mg) 

Skammtar: 1-2 töflur í senn, 1-3svar á sólarhring. 
Dosage: Analgesic, 1-2 tablets 1-3 times daily 

2. Hjúkrunargögn og áhöld - First Aid Requisites, etc. 

Crepebindi (nr.214.2)...........00 0... 10 em breidd 4 rúllur 
Crepe bandage 

Fetill(nr,218) 0... 2stk 
Triangular armsling 

Heftiplástur (nr.256.1) ............. Smx25cm Í rúlla 
Adhesive plaster 

Sáraböggull, sæfð (nr.274.2) ......... 00 Nr. 15 10 stk 
First-aid dressing, sterile 

Skyndiplástur (nr.260.2) .......... 0. Imxócm 1 pk 
First-aid plaster 

Skæri, sljó,bein ..........0.0.. 13em Í stk 
Scissors, blunt. straight 

3. STUTT LEIÐSÖGN Í SKYNDIHJÁLP. 
Blætt getur úr sárum og ígerð komið í þau. Búið um sár með sáraböggli. Ef enn blæðir má 

setja þrýstiumbúðir með því að skjóta litlum hlut úr málmi. eldspýtnastokk eða öðru, sem 
handbært er, undir annan sáraböggul en látið þann fyrri óhreyfðan. Fylgist með að 
umbúðirnar hindra ekki um of að blóðrás. 

Búið um brunasár eins og fyrr segir. Gefið hinum slasaða vatn að drekka en þó lítið magn 
í einu. 

Beinbrot skal hreyfa sem minnst. Nota má t.d. árar sem spelkur og skal þá stífa á milli 
liðamóta. Brotinn fótlegg má stífa við hinn fótlegginn. Við handleggsbrot má stífa handlegg- 
inn við brjóstið með fatla. 

Hinn slasaði getur fengið lost. Einkenni um lost eru: grábleikur hörundslitur. kalt og 
þvalt hörund, skjálfti, þorsti og hraður hjartsláttur. Beri þetta við skal leggja hinn slasaða í 
læsta hliðarlegu. Hinum slasaða má gefa vatn í litlu magni með nokkru millibili. Ef mikið vatn 
er gefið, er hætt við uppköstum. 

Alltaf skal meðhöndla sjúkling eins og um bakmeiðsli sé um að ræða. Hlúið vel að 
slösuðum og verjið þá gegn vosbúð og kulda (munið varmapokana). Ef báturinn er hannaður 
með tvöföldum uppblásanlegum botni, munið þá að blása upp botninn. 

B 42
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Viðauki C. 

SJUKRAKASSI 

LYF: 
Parasetamóltöflur............ 0. (nr.03.30) 2x20stk 

Saltvatn 0,9% skolvökvi .......0. 0 (nr. 10.20) 1x 160 ml 

UMBÚÐIR OG ÁHÖLD: 
Augnbaðglas, einnota ........00 00. (nr.200) 2stk 

Flísatöng .........2 00. (nr.404) l stk 

SáraböggullNr.14,sæfð ........0.0 0. (nr.274.1) 4 stk 

SáraböggullNr.15,sæfð ........00 00 (nr.274.2) 4 stk 

Skyndiplásturlmxóem..........0 00 (nr.260.2) 1 pk 

Skyndiplásturca25stk. .....2...0 0 (nr.262) l pk 

niðurklipptur 
HeftiplásturSmx2,Sem ........0 000 (nr.256.1) 1 rúlla 

Skæri, bein, sljólydd,13em......%.0 000 (nr.428) L stk. 

Nr. 305 16. júní 1989 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Reykjavík. 

1. gr. 

Hundahald er bannað í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. 

2. gr. 

Borgarstjórn er heimilt að veita lögráða einstaklingum, sem búa í Reykjavík undanþágu 

frá 1. gr. og leyfi til hundahalds í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur með eftirfarandi skilyrðum: 

a. 

b. 

Leyfi er bundið við nafn og heimilisfang lögráða einstaklings og er óheimilt að framselja 

það. 

Ef sótt er um leyfi til að halda hund í fjölbýlishúsi, skal skriflegt samþykki allra 

íbúðareigenda í sama stigagangi fylgja umsókn. Sé um að ræða raðhús eða parhús skal 

samþykki aðliggjandi íbúða (íbúðar) fylgja umsókn. Í fjölbýlishúsi, þar sem sérinngangur 

fylgir íbúðum, þarf samþykki allra íbúðaeigenda. 

. Leyfisgjald vegna undanþágu skal greiða til borgarsjóðs og setur borgarstjórn árlega 

gjaldskrá, sem heilbrigðisráðherra staðfestir. Við ákvörðun gjaldsins skal tekið mið af 

þeim kostnaði, sem leiðir af framkvæmd samþykktar þessarar. Gjaldið skal greitt í fyrsta 

sinn við skráningu hundsins og síðan fyrirfram árlega með gjalddaga 1. janúar. Hafi gjaldið 

eigi verið greitt innan 2ja mánaða frá gjalddaga fellur leytið úr gildi. 

. Skylt er leyfishafa að hafa hundinn ábyrgðartryggðan og getur borgarstjórn ákveðið að 

gera heildarsamning við tryggingarfélag, eitt eða fleiri. Skal tryggingin ná til alls þess tjóns, 

sem dýrið kann að valda mönnum, dýrum, gróðri og munum. 

Vottorð um ábyrgðartryggingu skal liggja fyrir við greiðslu leyfis og greiðslu árlegs 

leyfisgjalds. 

. Hundar skulu færðir til hreinsunar í október — nóvember ár hvert. 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. 

Hundurinn skal ávallt bera ól með plötu um hálsinn. Á plötuna skal greypt skráningar- 

númer hundsins og símanúmer eiganda hans. 

Einnig skal við ólina festa merki, sem sýna að leyfisgjald hafi verið greitt og hundur
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hreinsaður. Hundaeiganda ber að tilkynna Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur um aðsetur- 
skipti. Einnig skal hann tilkynna eftirlitinu ef hundurinn drepst eða er fluttur úr 
lögsagnarumdæminu. 

g. Leytishafi 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, sbr. þó i-lið 3. mgr. þessarar 
greinar. 
Leyfishafa er skylt að fjarlægja saur eftir hundinn. 

h. Eigi má hleypa hundum inn í almenningsfarartæki, leikvelli eða aðra þá staði, sem um 
ræðir í IK.-XV. kafla og í XVIII. kafla heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972, en þeir eru: 
1. Gistihús (gistiskálar, söluskálar og tjaldbúðir) matsölur og aðrir veitingastaðir. 
2. Skólar, kennslustaðir og barnaheimili, þar með talin sumardvalarheimili og dagvistar- 

heimili. 

Rakarastofur, hárgreiðslustofur og hvers konar aðrar snyrtistofur. 
Heilbrigðisstofnanir, hæli, íþróttastöðvar og baðstaðir. 
Fangelsi og aðrar vistarverur handtekinna manna. 
Samkomuhús. 
Kirkjugarðar, bálstofur, líkhús og líkgeymslur. 

- Húsakynni, þar sem framleidd eru eða seld matvæli og aðrar neysluvörur. 
i. Óheimilt er að fara með hunda í almenningsgarða borgarinnar svo og um Bankastræti, 

Laugaveg að Rauðárstíg, Lækjartorg og Austurstræti. Ennfremur er óheimilt að fara með 
hunda á eftirtalin útivistarsvæði: Öskjuhlíð, Elliðarárdal og Viðey. 
Ákvæði stafliða h. og i. gilda ekki um hunda, sem notaðir eru til löggæslu eða 
björgunarstarfa, né leiðsöguhunda blindra eða sjónskertra. 
Heimilt er að sleppa hundum lausum um eftirtalin svæði: 
1. Geirsnef. 

2. Geldingarnes. 

3. Auð og ónýtt svæði fjarri íbúðabyggð. 
Borgarráð getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar í sérstökum tilvikum. 

j- Hundar úr öðrum lögsagnarumdæmum mega ekki án leyfis heilbrigðiseftirlits dvelja 
lengur en eina viku í Reykjavík. 
Et brotin eru skilyrði þessarar greinar varðar það refsingu samkvæmt 7. gr. sektum eða 
varðhaldi. 

O
N
 

3. gr. 
Umsókn um leyfi til hundahalds skal senda Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, sem gefur út 

umbeðið leyfi að fengnu samþykki borgarstjórnar. 
Upplýsingar um hundinn skal færa í þar til gerða bók hjá Heilbrigðiseftirlitinu. Þar skal 

skrá heiti, aldur, kyn, tegund, litarhátt og önnur einkenni hundsins. Þar skal einnig skrá nafn 
og heimilisfang leyfishafa. Ársfjórðungslega skal senda embætti lögreglustjóra í Reykjavík 
skrá um leyfða hunda. 

Leytishafi fær afhenta merkta plötu, sbr. f. lið 2. gr., og eintak af samþykkt um 
hundahald í Reykjavík. 

Eigi er skylt að sækja um leyfi fyrr en þeir hafa náð 3ja mánaða aldri. 
Vitji leyfishafi ekki leyfis innan mánaðar frá því að það er veitt fellur það sjálfkrafa úr 

gildi. 

4. gr. 
Ef leyfishafi brýtur gegn ákvæðum samþykktar þessarar eða öðrum reglum, sem um 

hundahald gilda, getur borgarstjórn afturkallað leyfið. 
Einnig getur borgarstjórn afturkallað öll leyfi til hundahalds telji hún þess brýna þörf.
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S. gr. 

Heilbrigðiseftirlitið eða aðilar á þess vegum annast framkvæmd og eftirlit með hunda- 

haldi í Reykjavík og getur það leitað aðstoðar lögregluyfirvalda, þegar þörf krefur. 

Borgarstjórn setur reglur um nánari framkvæmd reglna þessara, svo sem um eftirlit, 

hreinsun, hundageymslu og hvaða starfsfólk annist þá þætti. 

6. gr. 

Hundar, sem ganga lausir utanhúss, skal handsama og færa í sérstaka hundageymslu. 

Sama gildir um hættulega hunda og óleyfilega hunda. 

Kostnaður við töku og geymslu hunda skal að fullu greiddur af eigendum. 

Hættulegum hundum er heimilt að lóga þegar í stað. 

Aðra hunda er heimilt að afhenda, ef leyfi er framvísað innan 10 daga frá því hundurinn 

kom í vörslu eftirlitsmanns, enda verði áfallinn kostnaður greiddur. Að öðrum kosti skal 

hundinum lógað. 

7. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum eða varðhaldi. 

Með brot út af samþykktinni skal farið að hætti laga um meðferð opinberra mála og að 

öðru leyti í samræmi við ákvæði laga nr. 81/1988, VI. og VII. kafla. 

8. gr. 

Framangreind samþykkt borgarstjórnar Reykjavíkur staðfestist hér með skv. 22. gr. laga 

nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og 1. gr. laga nr. 7/1953, um hundahald og 

varnir gegn sullaveiki til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi 

samþykkt um hundahald í Reykjavík nr. 385/1984. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Leyfi til hundahalds, sem veitt hafa verið fyrir gildistöku samþykktar þessarar, halda gildi 

sínu. Að öðru leyti gildir samþykktin að fullu um þau leyfi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. júní 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 306 15. júní 1989 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur. 

Samkvæmt ósk borgarstjórnar Reykjavíkur hefur skipulagsstjórn ríkisins hinn 31. maí 

1989, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964 fallist á og staðfest þá breytingu á 

aðalskipulagi Reykjavíkur 1984-2004 að landnotkun á hluta svæðis milli Hraunbæjar og 

Bæjarháls verður blandað íbúðar- og útivistarsvæði í stað útivistarsvæðis. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1989. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um vörubifreiðar og sendibifreiðar, sem notaðar eru til leiguaksturs 

og takmarkanir á fjölda þeirra. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Gildissvið. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 77/1989 um leigubifreiðar og gildir um 
vörubifreiðar og sendibifreiðar, sem notaðar eru til leiguaksturs. 

Leiguakstur vörubifreiða og sendibifreiða telst það þegar slík bifreið er seld á leigu ásamt 
ökumanni til flutnings á vörum fyrir tiltekið gjald, þar sem ökumaður eða eigandi bifreiðar- 

innar er hvorki eigandi, seljandi né kaupandi vörunnar sem flutt er. Þegar nauðsyn krefur er 

heimilt að flytja í vörubifreið eða sendibifreið umsjónarmenn þeirrar vöru sem flutt er. 

2. gr. 

Auðkenni. 

Allar vörubifreiðar og sendibifreiðar, sem notaðar eru til leiguaksturs og aka frá 
bifreiðastöð, skulu greinilega auðkenndar með merki stöðvarinnar. 

3. gr. 
Gjaldmælar. 

Ákvæði um gjaldmæla í reglugerð um fólksbifreiðar, sem notaðar eru til leiguaksturs 
gilda einnig um sendibifreiðar. 

Il. KAFLI 

Takmarkanir á fjölda bifreiða. 

4. gr. 
Við takmörkun á fjölda vörubifreiða og sendibifreiða til leiguaksturs skal miða við 

tilgreinda hámarkstölu fyrir hvert félagssvæði. Samgönguráðuneytið ákveður þessa hámarks- 
tölu. 

Þegar hámarkstala er tekin upp eða lækkuð er óheimilt að skerða atvinnuréttindi þeirra 
manna, sem á lögmætan hátt stunda leiguakstur og eru fullgildir félagar í hlutaðeigz ndi 
stéttarfélagi. 

Hámarkstölu má endurskoða á tveggja ára fresti. Áður en hámarkstölu er breytt skal 
ráðuneytið leita umsagnar stéttarfélags, bæjarstjórna og héraðsnefnda, sem í hlut eiga. 

5. gr. 
Verði vörubifreiðar og sendibifreiðar færri en sem nemur hámarkstölu skal þeim fjölgað í 

þá tölu aftur. Innan þriggja mánaða frá því fækkun á sér stað skal stéttarfélagið, sem í hlut á, 
auglýsa eftir nýjum umsóknum um félagsréttindi til þess að fylla töluna á ný. 

Gildar umsóknir skulu teknar til greina aðallega eftir biðtímalengd, en án tillits til þess 
hvar á félagssvæðinu umsækjendur eru búsettir.
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6. gr. 

Stéttarfélag, sem nýtur takmörkunar, skal hafa umsjón með því að jafnan séu til staðar í 

eigu félagsmanna og í rekstri nægar gjaldgengar bifreiðar í samræmi við hámarkstöluna. 

Ennfremur skal stéttarfélagið fylgjast með því að félagsmenn þess fari eftir lögum og 

reglugerðum um leigubifreiðar. 

16. 

17. 

7. gr. 

Vörubifreiðar. 

Takrnarkanir á fjölda vörubifreiða gilda á eftirtöldum svæðum: 

. Á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Þróttar, sem er Reykjavík, Kópavogur, Seltjarnar- 

nes, Mosfellsbær, Kjalarnes- og Kjósarhreppur. Hámarkstala er 150 vörubifreiðar. 

Á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Þjóts, sem er Borgarfjarðarsýsla og Akranes. 

Hámarkstala er 15 vörubifreiðar. 

Á félagssvæði Vörubílstjórafélags Mýrasýslu, sem er Mýrasýsla. Hámarkstala er 12 

vörubifreiðar. 
. Á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Öxuls, sem er Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla og 

Ólafsvík. Hámarkstala er 27 vörubifreiðar. 

Á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Fáks, sem er Austur - og Vestur - Barðastranda- 

sýsla. Hámarkstala er 17 vörubifreiðar. 
Á félagssvæði Vörubílstjórafélags Ísfirðinga, sem er Norður - Ísafjarðarsýsla, Ísafjörður 

og Bolungarvík. Hámarkstala er 20 vörubifreiðar. 

. Á félagssvæði Vörubifreiðastjórafélags Strandasýslu, sem er Strandasýsla og Staðar- 

hreppur í Vestur - Húnavatnssýslu. Hámarkstala er 15 vörubifreiðar. 

Á félagssvæði Vörubílstjórafélags Vestur - Húnavatnssýslu, sem er Vestur - Húnavatns- 

sýsla að Staðarhreppi undanskildum. Hámarkstala er 10 vörubifreiðar. 
. Á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Neista, sem er Austur - Húnavatnssýsla og 

Blönduós. Hámarkstala er 23 vörubifreiðar. 

. Á félagssvæði Vörubílstjórafélags Skagafjarðar, sem er Skagafjarðarsýsla og Sauðár- 

krókur. Hámarkstala er 25 vörubifreiðar. 

. Á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Múla, sem er Dalvík, Ólafsfjörður, Svarfaðardals- 

og Árskógshreppur. Hámarkstala er 15 vörubifreiðar. 

. Á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Vals, sem er Akureyri og Öngulstaða-, Saurbæjar-, 

Hrafnagils-, Glæsibæjar-, Öxnadals-, Skriðu- og Arnarneshreppur allir í Eyjafjarðar- 
sýslu. Hámarkstala er 35 vörubifreiðar. 

. Á félagssvæði Vörubílstjórafélags Suður - Þingeyjarsýslu, sem er Suður - Þingeyjarsýsla. 

Hámarkstala er 20 vörubifreiðar. 

. Á félagssvæði Vörubifreiðastjórafélagsins Drífanda, sem er Keldunes- Öxarfjarðar-, 

Presthóla-, Raufarhafnar- og Fjallahreppur, allir í Norður - Þingeyjarsýslu. Hámarkstala 

er 15 vörubifreiðar. 

. Á félagssvæði Vörubílstjórafélags Norðmýlinga, sem er Skeggjastaða- og Vopnafjarðar- 

hreppur í Norður - Múlasýslu. Hámarkstala er 12 vörubifreiðar. 

Á félagssvæði Vörubílstjórafélags Eskifjarðar, sem er Eskifjörður Hámarkstala er 9 

vörubifreiðar. 

Á félagssvæði Vörubílstjórafélags Fljótsdalshéraðs og Reyðarfjarðar, sem er Jökuldals-, 

Hlíðar-, Fljótsdals-, Fella-, Tungu- og Hjaltastaðarhreppur, allir í Norður-Múlasýslu og 

Egilsstaðir, Eiða-, Valla-, Skriðdals- og Reyðarfjarðarhreppur, allir í Suður-Múlasýslu. 

Hámarkstala er 50 vörubifreiðar.
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18. Á félagssvæði Vörubílstjórafélags Norðfjarðar, sem er Neskaupstaður og Norðfjarðar- 
hreppur. Hámarkstala er 8 vörubifreiðar. 

19. Á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Vémundur, sem er Berunes-, Búða-, Fáskrúðsfjarð- 
ar-, Breiðdals- og Stöðvarhreppur, allir í Suður - Múlasýslu. Hámarkstala er 15 

vörubifreiðar. 

20. Á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Neista, sem er Vestur - Skaftafellssýsla. Hámarks- 

tala er 8 vörubifreiðar. 

21. Á félagssvæði Sjálfseignarvörubifreiðastjórafélagsins Ekils, sem er Vestmannaeyjar. 

Hámarkstala er 15 vörubifreiðar. 

22. Á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Fylkis, sem er Rangárvallasýsla. Hámarkstala er 27 
vörubifreiðar. 

23. Á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Mjölnis, sem er Árnessýsla og Selfoss. Hámarkstala 

er 40 vörubifreiðar. 

24. Á félagssvæði Vörubílstjórafélags Suðurnesja, sem er Keflavík, Njarðvík, Vatnsleysu- 

strandar-, Gerða-, Miðnes- og Hafnahreppur. Hámarkstala er 30 vörubifreiðar. 
25. Á félagssvæði Félags vörubílaeigenda, sem er Hafnarfjörður, Garðabær og Bessastaða- 

hreppur. Hámarkstala er 28 vörubifreiðar. 

8. gr. 

Sendibifreiðar. 

Takmarkanir á fjölda sendibifreiða gilda á eftirtöldum svæðum: 
1. Á félagssvæði Bílstjórafélags Akureyrar, sem er Akureyri. Hámarkstala er 8 sendibif- 

reiðar. 

2. Á félagssvæði Jaka, sem er Vestmannaeyjar. Hámarkstala er 4 sendibifreiðar. 

9. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum samkvæmt 13. gr. laga nr. 77/1989 um 

leigubifreiðar. 

10. gr. 

Reglugerð þessi, sem öðlast gildi 1. júlí 1989, staðfestist hér með til eftirbreytni öllum 

þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt falla úr gildi eftirtaldar reglugerðir, sem gilt hafa um 

hámarksfjölda vörubifreiða og sendibifreiða á einstökum félagssvæðum; nr. 244/1970 og 38/ 

1984 (Reykjavík), nr. 334/1973 og 191/1983 (Borgarfjarðarsýsla), nr. 153/1983 (Mýrasýsla). 

nr. 34/1971 (Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla), nr. 500/1975 (Austur- og Vestur-Barða- 

strandasýsla), nr. 228/1969 (V-Ísafjarðarsýsla), nr. 237/1978 (N-Ísafjarðarsýsla), nr. 254/1979 
og 28/1985 (Strandasýsla), nr. 212/1973 (V-Húnavatnssýsla), nr. 181/1971 og 304/1975 (A- 

Húnavatnssýsla), nr. 20/1960 (Siglufjörður), nr. 404/1975 (Skagafjarðarsýsla), nr. 196/1974 

(Dalvík o.fl.), nr. 273/1974 og 290/1984 (Akureyri o.fl.), nr. 79/1982 og 461/1984 (Suður- 

Þingeyjarsýsla), nr. 85/1961 (Húsavík), nr. 9/1975 (Norður-Þingeyjarsýsla), nr. 625/1983 

(Norður-Múlasýsla), nr. 274/1974 og 452/1986 (Norðfjörður), nr. 343/1985 (Eskifjörður). nr. 

10/1975 (Reyðarfjörður), nr. 91/1987 (Vestmannaeyjar), nr. 65/1977 og 448/1979 (Vestur- 

Skaftafellssýsla), nr. 232/1982 (Rangárvallarsýsla), nr. 85/1987 (Árnessýsla), nr. 15/1975 

(Suðurnes), nr. 242/1971 (Hafnarfjörður) nr. 486/1979 og 141/1984 (Akureyri), nr. 338/1985 

(Vestmannaeyjar). 

Samgönguráðuneytið, 19. júní 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Helgi Jóhannesson.
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REGLUGERÐ 

um fólksbifreiðar, sem notaðar eru til leiguaksturs 

og takmarkanir á fjölda þeirra. 

I KAFLI 

Gildissvið. 

1. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 77/1989 um leigubifreiðar og gildir um 
fólksbifreiðar, sem notaðar eru til leiguaksturs og mega flytja allt að átta farþega. 

2. gr. 

Leiguakstur telst það þegar fólksbifreið er seld á leigu ásamt ökumanni fyrir tiltekið gjald 
til flutnings á farþegum og farangri þeirra. Farangur skal flytja í farangursgeymslu bifreiðar, 
en þó má setja ferðatöskur inn í bifreiðina, ef farþegi krefst þess. Eigi er heimilt að flytja 
farangur án farþega nema í undantekningartilfellum, enda sé um að ræða flutning bréfa, 

skjala eða annarra sérstakra verðmæta. 

Il. KAFLI 

Auðkenni. 

3. gr. 

Leigubifreið til fólksflutninga skal auðkennd með þakljósi samkvæmt ákvæðum reglu- 

gerðar um gerð og búnað bifreiða. Ennfremur skal fólksbifreið, sem ekur frá bifreiðastöð, 
auðkennd með merki stöðvarinnar. 

HI. KAFLI 

Gjaldmælar. 

4. gr. 

Gjaldmælar í fólksbifreiðum skulu sýna rétt ökugjald samkvæmt almennum taxta og 

sértöxtum. Nú er gjaldmælir eigi þannig búinn að hann sýni glöggt hina heimiluðu sértaxta og 

skulu bifreiðastjórar þá nota verðskrá, sem farþegar geta kynnt sér. 

Gjaldmælir skal þannig staðsettur í bifreið, að farþegar sjái glöggt upphæð ökugjalds á 
gjaldskífu mælisins. 

Samgönguráðuneytið ákveður hvaða tegundir gjaldmæla skuli nota. 

5. gr. 

Heimilt er að aka án gjaldmælis: 

Þegar sérstaklega stendur á og lögreglustjóri veitir undanþágu. 

. Þegar fyrirfram er samið um akstursgjald fyrir tiltekna ferð. 

3. Þegar mælir bilar í ökuferð. 

t
o
 

6. gr. 

Óheimilt er að taka gjaldmæli í notkun í bifreið fyrr en löggilding á mælinum hefur farið 

fram. 

Löggildingarmenn, skipaðir af samgönguráðuneytinu, annast löggildingu gjaldmæla og 

gefa út vottorð þar að lútandi. Þeir hafa með höndum viðgerðir, breytingar og innsiglun 
gjaldmæla. Ennfremur framkvæma þeir almenna skoðun á gjaldmælum svo oft sem þurfa 

þykir að mati lögreglustjóra, þó eigi sjaldnar en einu sinni á ári.
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Samgönguráðuneytið ákveður gjald fyrir störf löggildingarmanna, sem bifreiðaeigendur 
greiða. 

Endurskoða skal löggildingu gjaldmælis, ef skipt er um drif á bifreið eða breyting gerð á 
hjóla- eða hjólbarðastærð hennar. 

7. gr. 
Verði breytingar á ökugjaldi bifreiða skal stilla þær breytingar inn á gjaldmæla innan 

fjögurra vikna. Eftir þann tíma er notkun óbreyttra gjaldmæla óheimil. Á biðtímanum skal 
nota verðskrá. 

IV. KAFLI 

Takmarkanir á fjölda bifreiða. 

8. gr. 

Félagssvæði og hámarkstala. 

Takmarkanir á fjölda fólksbifreiða gilda á eftirtöldum svæðum; 
1. Á félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins Frama, sem er Reykjavík, Kópavogur, Hafnar- 

fjörður, Garðabær, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og Bessastaðahreppur. Hámarkstala er 
570 fólksbifreiðar. 

2. Á félagssvæði Bifreiðastjórafélaganna Fylkis og Freys, sem er Keflavík, Njarðvík, 
Hafna-, Miðnes-, Gerða- og Vatnsleysustrandarhreppur. Hámarkstala er 40 fólksbifreið- 
ar. 

3. Á félagssvæði Bílstjórafélags Akureyrar, sem er Akureyri. Hámarkstala er 27 fólksbif- 
reiðar. 

4. Á félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins Orku, sem er Ísafjörður. Hámarkstala er 9 fólksbif- 
reiðar. 

5. Á félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins Faxa, sem er Selfoss. Hámarkstala er 7 fólksbifreið- 
ar. 
Takmörkun er framkvæmd með útgáfu atvinnuleyfa svo sem hámarkstala segir til um. 
Nú eru fleiri atvinnuleyfi í gildi en hámarkstalan segir til um við gildistöku þessarar 

reglugerðar og skal þá á næstu árum einungis úthluta öðru hverju leyfi, sem úr gildi fellur, uns 
réttri tölu er náð. 

9. gr. 

Umsjónarnefnd fólksbifreiða. 

Á hverju félagssvæði stéttarfélags fólksbifreiðastjóra, þar sem takmörkun er heimiluð, 
starfar umsjónarnefnd fólksbifreiða. Hver nefnd er skipuð þremur mönnum. Ákvarðanir 
umsjónarnefndar eru gildar hafi þær hlotið a.m.k. tvö atkvæði á nefndarfundi. 

Á nefndarfundum skal halda gerðabók þar sem ákvarðanir og samþykktir skulu 
skilmerkilega færðar til bókar. Allir nefndarmenn undirrita fundargerð. 

Umsjónarnefnd gefur samgönguráðuneytinu árlega skriflega skýrslu um störf sín. 
Ráðuneytið getur þó hvenær sem er krafist greinargerðar frá umsjónarnefnd um tiltekið 
málefni. 

Umsjónarnefnd setur sér starfsreglur sem taka gildi þegar ráðuneytið staðfestir þær. 
Umsjónarnefnd er heimilt að ráða trúnaðarlækni. 

10. gr. 

Umsóknir. 

Umsjónarnefndir, hver á sínu svæði, gefa út atvinnuleyfi til leiguaksturs fólksbifreiða og 
annast úthlutun þeirra. Úthlutun skal fara fram þegar hennar er þörf, þó eigi sjaldnar en einu



Nr. 308 578 19. júní 1989 

sinni á hverju almanaksári. Auglýst skal eftir umsækjendum með a.m.k. þriggja vikna 

fyrirvara. 

Bifreiðastjóri, sem óskar eftir atvinnuleyfi, skal sækja um það á sérstöku eyðublaði, sem 

umsjónarnefnd lætur gera. Umsókninni skulu fylgja öll þau gögn og vottorð, sem umsjónar- 

nefnd gerir kröfu til, þar með talið vottorð um að umsækjandi eigi kost á afgreiðslu á 

bifreiðastöð. 

11. gr. 

Námskeið. 

Umsjónarnefnd fólksbifreiða er heimilt þegar hún telur þörf á, þó eigi fyrr en eftir 1. júlí 

1992, að stofna til námskeiðs fyrir umsækjendur um atvinnuleyfi, sem fullnægja skilyrðum 

laga um leigubifreiðar. Umsjónarnefnd skipuleggur slík námsskeið, ákveður kennslutilhög- 

un, námsefni, prófreglur og námskeiðsgjald. Undanþágu frá námsskeiði má veita þeim 

umsækjendum, er áður hafa stundað leiguakstur sem atvinnuleyfishafar. 

„2. gr. 

Úthlutunarreglur. 

Atvinnuleyfum skal einungis úthlutað til þeirra, sem fullnægja skilyrðum 1. - 6.tl.8. gr. 

laga um leigubifreiðar. Á tímabilinu frá 1. júlí 1989 til 1. júlí 1992 skulu launþegar í 

leigubifreiðastjórastétt hafa forgang til atvinnuleyfa, en þó má jafnframt taka sérstakt tillit til 

umsókna um atvinnuleyfi frá þeim öryrkjum, sem leiguakstur hentar vel enda hafi þeir 

meðmæli Öryrkjabandalags Íslands og tryggingayfirlæknis. 

Þegar atvinnuleyfi eru veitt að undangengnu námskeiði skal prófárangur að jafnaði ráða 

veitingu atvinnuleyfa til umsækjenda. 

Þegar atvinnuleyfum er úthlutað án undanfarandi námskeiðs og tímabundnar reglur 1. 

mgr. eiga ekki lengur við metur umsjónarnefnd það af réttsýni hverjir umsækjenda eru 

hæfastir til að hljóta atvinnuleyfi og lætur þá að jafnaði sitja fyrir, sem hafa öðlast fjögurra ára 

starfsreynslu við akstur á fólki. Þess utan er nefndinni heimilt að taka sérstakt tillit til umsókna 

frá öryrkjum, sbr. 1. mgr. 
Umsjónarnefnd er heimilt að höfðu samráði við hagsmunafélög fatlaðra og viðkomandi 

stéttarfélag að úthluta atvinnuleyfum til reksturs á sérbúnum bifreiðum til flutnings á 

hreyfihömluðum. 

Umsjónarnefnd er heimilt að setja reglur um notkun eðalvagna (limousine), sem ætlaðir 

eru til sérstakrar þjónustu. 

13. gr. 

Varsla og endurútgáfa atvinnuleyfa. 

Atvinnuleyfin skulu tölusett og geymd í vörslu stéttarfélags leyfishafa. Leyfishafi fær í 

hendur staðfest eftirrit af atvinnuleyfi sínu. 

Umsjónarnefnd er heimilt að endurútgefa atvinnuleyfi þau, sem eru í gildi við gildistöku 

laga um leigubifreiðar nr. 77/1989, til samræmis við efni laganna og ákvæði þessarar 

reglugerðar. 

14. gr. 

Eigin bifreið. 

Við leiguaksturinn ber leyfishafa að nota bifreið, sem samþykkt er af stéttarfélagi hans og 

hann er skráður eigandi að eða hefur umráð yfir samkvæmt kaupleigusamningi við eignar- 

leigufyrirtæki samkvæmt lögum um eignarleigustarfsemi.
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15. gr. 
Nýting atvinnuleyfis. 

Leyfishafi skal nýta atvinnuleyfi sitt með eðlilegum hætti og stunda aksturinn sem 
aðalatvinnu. Akstur eigin leigubifreiðar telst aðalatvinna leyfishafa þegar hann að jafnaði 
stundar aksturinn eigi færri en 30 klst. á viku hverri. Frá þessu má þó víkja á félagssvæðum 
með færri en 5000 íbúa á þeim tíma árs þegar lítil þörf er fyrir leigubifreiðaþjónustu. 

Bifreiðastjóra, sem öðlast atvinnuleyfi, ber að hefja nýtingu þess innan sex mánaða frá 
útgáfudegi leyfisins. Að öðrum kosti fellur atvinnuleyfið úr gildi. 

Leyfishati, sem nýtir ekki atvinnuleyfi sitt í sex mánuði eða lengur án þess að lögmætar 
ástæður séu fyrir hendi, skal sviptur því fyrir fullt og allt, ef hann lætur ekki skipast við 
áminningu. 

Umsjónarnefnd getur heimilað leyfishafa að láta atvinnuleyfið ónotað í allt að tvö ár 
samtals, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

Óski forseti Íslands eða ráðherra að ráða leyfishafa sem einkabílstjóra á meðan þeir 
gegna embætti, er þeim leyfishöfum heimilt að leggja atvinnuleyfið inn á meðan starfinu 
stendur. 

16. gr. 

Undanþágur. 

Heimilt er að veita leyfishafa tímabundnar undanþágur frá akstri eigin bifreiðar vegna: 
veikinda eða annarra forfalla. 

orlofs. 
vaktaskipta á álagstímum. 

viðgerðar eða endurnýjunar á bifreið. 
Stéttarfélag fólksbifreiðastjóra setur reglur um þessar undanþáguveitingar og annast 

framkvæmd þeirra. Undanþágu skal að jafnaði veita, nema sérstakar ástæður mæli henni í 
gegn. Undanþágu má binda skilyrðum. Undanþága vegna veikinda verður þó ekki veitt fyrstu 
fjóra daga hvers veikindatímabils. Stéttarfélagið má ekki veita lengri undanþágu samkvæmt a 
lið en þrjá mánuði samtals á hverju almanaksári. 

Óski leyfishafi eftir lengri undanþágu fjallar umsjónarnefnd um mál hans og getur hún 
veitt allt að tólf mánaða undanþágu til viðbótar. Umsjónarnefnd er þó heimilt að veita allt að 
tólf mánaða undanþágu þar að auki vegna alvarlegra og langvarandi veikinda leyfishafa. 

Þegar leyfishafi setur annan mann á bifreið sína, sbr. liði a - c, skal ökumaðurinn 
fullnægja skilyrðum laga um leigubifreiðar til þess að öðlast atvinnuleyfi. 

0
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17. gr. 

Eftirlifandi maki og dánarbú. 

Þegar leyfishafi fellur frá skal umsjónarnefnd að undangenginni umsókn veita dánarbúi 
hans eða eftirlifandi maka heimild til að nýta atvinnuleytið í allt að þrjú ár frá dánardægri, þó 
eigi lengur en til þess tíma er leyfishafi hefði misst það fyrir aldurs sakir, ef hann hefði lifað. 
Ettirlifandi sambýlismaður eða sambýliskona skoðast sem eftirlifandi maki hafi sambúðin 
staðið yfir í að minnsta kosti tvö ár samfleytt samkvæmt þjóðskrá. 

Dánarbúi er óheimilt að nýta atvinnuleyfi eftir að skiptum á búinu er lokið. 
Þegar eftirlifandi maki eða dánarbú setur ökumann á bifreiðina skal hann fullnægja 

skilyrðum laga um leigubifreiðar til þess að öðlast atvinnuleyfi. 

18. gr. 

Svipting atvinnuleyfis. 

Ef leyfishafi fullnægir eigi lengur skilyrðum laga um leigubifreiðar nr. 77/1989 til þess að 
halda atvinnuleyfi sínu eða brýtur á annan hátt gegn ákvæðum laganna eða þessarar
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reglugerðar er umsjónarnefnd rétt að beita hann viðurlögum. Viðurlögin fara eftir eðli 

brotsins og á hvern hátt þau tengjast nýtingu atvinnuleyfisins. 

Viðurlögin eru þessi: 
1. Áminning. 
2. Tímabundin svipting atvinnuleyfis. 

3. Endanleg svipting atvinnuleyfis. 
Þrátt fyrir endanlega sviptingu atvinnuleyfis getur bifreiðastjórinn sótt um atvinnuleyfi 

að nýju að fimm árum liðnum, enda hafi hann þá bætt ráð sitt og tekið út refsingu fyrir brotið, 

ef svo ber undir. 
Nú er bifreiðastjóri sviptur atvinnuleyfi sínu samkvæmt framangreindu og er þá 

fólksbifreiðastöðvum á félagssvæðinu óheimilt að veita honum afgreiðslu á meðan sviptingin 

varir. 

19. gr. 

Brottfall atvinnuleyfi. 

Frá og með 1. júlí 1994 fellur atvinnuleyfi úr gildi við lok 70 ára aldurs leyfishafa, þ.e. 

daginn áður en hann nær 71 árs aldri. 

Á tímabilinu frá gildistöku laga um leigubifreiðar hinn 1. júlí 1989 til 30. júní 1994 gilda 

eftirfarandi reglur um brottfall atvinnuleyfis sökum aldurs: 

Sá, sem er 66 ára að aldri við gildistöku laganna, missir leyfið þegar hann verður 71 árs. 

Sá, sem er 67 ára að aldri við gildistöku laganna, missir leyfið þegar hann verður 72 ára. 

Sá, sem er 68 ára að aldri við gildistöku laganna, missir leyfið þegar hann verður 13 ára. 

Sá, sem er 69 ára að aldri við gildistöku laganna, missir leyfið þegar hann verður 14 ára. 

Þeir, sem eru 70 - 74 ára að aldri við gildistöku laganna, missa leyfin þegar þeir verða 75 

ára. 
6. Þeir, sem eru 75 ára eða eldri við gildistöku laganna og hafa haldið atvinnuleyfum sínum, 

missa leyfin þegar í stað. 

á
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20. gr. 

Bifreiðastöðvar. 

Leyfishafa er heimilt að hafa bifreið sína í afgreiðslu hjá hvaða viðurkenndri fólksbif- 

reiðastöð sem er á félagssvæðinu, þar sem hann á kost á afgreiðslu. 

Vilji leyfishafi flytja sig á aðra stöð skal hann segja upp stöðvarleyfi sínu með eins 

mánaðar fyrirvara. 

Bifreiðastöð er óheimilt að taka bifreið í afgreiðslu fyrr en tilkynning um útgáfu 

atvinnuleyfis eða flutning á milli stöðva hefur borist frá viðkomandi stéttarfélagi. 

Bifreiðastöð skal fylgjast með því að ökumenn á stöðinni nýti atvinnuleyfi sín og tilkynna 

stéttarfélaginu, ef út af ber í þeim efnum. Ennfremur tilkynnir bifreiðastöð það til stéttarfé- 

lagsins, ef leyfishafi á stöðinni brýtur stöðvarreglur og sætir viðurlögum af þeim sökum. 

Umsjónarnefnd er heimilt að setja reglur um þjónustu bifreiðastöðva. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

21. gr. 

Undanþágur frá almennum reglum um akstur eigin bifreiðar og nýtingu atvinnuleyfis, 

sem veittar hafa verið samkvæmt eldri reglugerðum og standa yfir þegar reglugerð þessi öðlast 

gildi, getur umsjónarnefnd framlengt fyrst um sinn. 

22. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum samkvæmt 13. gr. laga nr. 77/1989 um leigu- 

bifreiðar.
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23. gr. 
Reglugerð þessi, sem öðlast gildi 1. júlí 1989, staðfestist hér með til eftirbreytni öllum 

þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um notkun gjaldmæla í 
leigubifreiðum nr. 136/1986 og auglýsing um sama efni nr. 237/1988. Auk þess falla eftirtaldar 
reglugerðir úr gildi, sem gilt hafa um takmörkun leigubifreiða til fólksflutninga á einstökum 
félagssvæðum; nr. 293/1985 og 206/1987 (Reykjavík), nr. 89/1962 og 374/1978 (Akranes), nr. 
39/1966 og 3/1984 (Ísafjörður), nr. 207/1978 (Sauðárkrókur), nr. 332/1988 (Akureyri), nr. 
145/1963 (Seyðisfjörður), nr. 279/1972 (Neskaupstaður), nr. 81/1967 og 19/1984 (Selfoss), nr. 
23/1986 og 487/1986 (Hveragerði), nr. 810/1983 (Vestmannaeyjar), nr. 423/1974 og 2/1984 
(Grindavík), nr. 356/1985 og 200/1987 (Keflavík). 

Samgönguráðuneytið, 19. júní 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Helgi Jóhannesson. 

  

Nr. 309 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs X 

og Alexandrine drottningar árið 1988. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Landsbankainnstæða nr.5268706 ............ 0000 kr. 28 836 
Vextir... kr. 9486 

kr. 38 322 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1989. 

F. h. r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 

Lára Hafliðadóttir. 

Nr. 310 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu 

fyrir árið 1988. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Landsbankainnstæðanr.5268551 ...........0. 0000 kr. 2775 
Vextir... kr. 912 

kr. 3 687 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1989. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Lára Hafliðadóttir.



Nr. 311 582 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóhanns Jóhannessonar og Sigur- 

bjargar Guðnadóttur, fyrir árið 1988. 

Sjóður í ársbyrjun: 

  

  

  

  

  

  

  

Landsbankainnstæðanr.500093 ......000 0 kr. 1 205 693 

Skuldabréf Dvalarh. Borgarnesi .......%.0 00. kr. 13 700 kr. 1 219 393 

Vextir: 

Af Útvegsbankainnstæðu .......0.00 0. kr. 390 847 

Afskuldabréfi ............ kr. 2192 kr. 393 039 

kr. 1612 432 

Sjóður til næsta árs: 

Útvegsbankainnstæðanr.500093 „00.00.0000 kr. 1 602 032 

Skuldabréf Dvalarh. Borganesi ........%0 00. kr. 10 400 kr. 1612 432 

kr. 1612 432 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1989. 

F „h. r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
Lára Hafliðadóttir. 

Nr. 312 

REIKNINGUR 

fyrir Styrktarsjóð Þórarins Tulinius, fyrir árið 1988. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Landsbankainnstæða nr. 5268709 ...... 0000 kr. 494 

Búnaðarbankainnstæða nr.800140 ......%. 0... kr.  28324 kr. 28818 

Vextir: 

AfLandsbankainnstæðu .......... 000 kr. 162 

Af Búnaðarbankainnstæðu ......... 0000. kr. 8458 kr. 8 620 

kr. 37 438 

Sjóður til næsta árs: 5 

Landsbankainnstæða nr. 5268709 .......00 0 kr. 656 

Búnaðarbankainnstæðanr.800140 ........0 00 kr.  36782 kr. 37438 
  

kr. 37 438 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Lára Hafliðadóttir.



583 Nr. 313 

REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Grímseyjarsjóðs W. Fiske, fyrir árið 1988. 

Sjóður í ársbyrjun: 

  

  

  

  

  

  

  

Landsbankainnstæðanr.5268711 ...........00000.. kr. 1034 
Búnaðarbankainnstæða nr. 800139 ........ 000 kr. 9009 kr. 10043 

Vextir: 

Af Landsbankainnstæðu ..........0..0 0 kr. 340 
Af Búnaðarbankainnstæðu ...........0.0.0. kr. 2690 kr. 3030 

kr. 13073 
Sjóður til næsta árs: 
Landsbankainnstæða nr. 5268711 ........0000. kr. 1374 
Búnaðarbankainnstæða nr. 800139 .......00000 kr. 11699 kr. 13073 

kr. 13073 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1989. 

F „h. r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 

Lára Hafliðadóttir. 

Nr. 314 

REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers, fyrir árið 1988. 

Sjóður í ársbyrjun: 
Landsbankainnstæða nr. 5268712 ........00 00 kr. 943 
Búnaðarbankainnstæðanr.800141 .........00. kr. 106305 kr. 107 248 

Vextir: 

Af Landsbankainnstæðu ..........0.00 0 kr. 310 
Af Búnaðarbankainnstæðu ...........000 0 kr. 31747 kr. 32057 

kr. 139 305 

Sjóður til næsta árs: 
Landsbankainnstæða nr. 5268712 .........00 0 kr. 1254 
Búnaðarbankainnstæða nr. 800141 ......00000 kr. 138051 kr. 139 305 

kr. 139 305 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1989. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Lára Hafliðadóttir.



Nr. 315 584 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar 

fyrir árið 1988. 

Sjóður í ársbyrjun: 

  

Landsbankainnstæðanr.5268716 .........00 000. kr. 33055 

Vextir ........... 0. kr. 10875 

kr. 43 930 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1989. 

F. h. r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
Lára Hafliðadóttir. 

Nr. 316 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, 

fyrir árið 1988. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Búnaðarbankainnstæða nr. 800242....00.%. 0 0000 kr. 73 787 

Vextir ........... 0. kr. 22 036 

kr. 95 823 

Sjóður til næsta árs: —.—— 

Búnaðarbankainnstæða nr.800242......%.. 0000 kr. 95 823 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Lára Hafliðadóttir. 

Nr. 317 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Steinunnar Sighvats- 

dóttur og Magnúsar Ólafssonar, fyrir árið 1988. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Landsbankainnstæðanr.5268487 ........0 0000 kr. 

Vextir .......... s.s kr. 

kr 

8 141 
2678 

. 10819 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1989. 

F. h. r. 

Berglind Ásgeirsdóttir.   

Lára Hafliðadóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 46, nr. 299-317. Útgáfudagur 30. júní 1989.



STJÓRNARTÍÐINDI B 47 — 1989 
  

  

28. júní 1989 585 Nr. 318 

REGLUGERÐ 

um bann við netaveiðum fiskiskipa 1. júlí 15. ágúst 1989. 

1. gr. 
Á tímabilinu frá og með 1. júlí 1989 tilog með 15. ágúst 1989 eru allar þorskfisknetaveiðar 

bannaðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

2. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, 

um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. $1 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, 28. júní 1989. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Arndís Steinþórsdóttir. 

27. júní 1989 Nr. 319 

REGLUGERÐ 

um innheimtu á vangoldnum söluskatti. 

1. gr. 
Við innheimtu á söluskatti skulu allir gjaldendur sem eins stendur á um við innheimtu. 

vanskil og nauðungaraðgerðir, hljóta sams konar meðferð. 

2. gr. 
Áfrýjun skattaákvörðunar eða deila um skattskyldu frestar ekki eindaga söluskattsins né 

leysir undan neinum þeim viðurlögum, sem lögð eru við vangreiðslu hans, en ef skattur er 
lækkaður eftir úrskurði eða dómi, skal þegar endurgreiða það, sem lækkuninni nemur. 

Innheimtumaður skal hefja innheimtuaðgerðir sínar til að tryggja sem best söluskatts- 
kröfu ríkissjóðs í síðasta lagi 30 dögum ettir að skattstjóri, eftir atvikum ríkisskattstjóri. hefur 
ákvarðað söluskatt vegna viðkomandi uppgjörstímabils eða endurákvarðað gjaldanda sölu- 
skatt vegna fyrri tímabila. 

B43 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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3. gr. 

Innheimtumaður getur látið lögregluna stöðva atvinnurekstur þeirra aðila, sem ekki gera 

fullnægjandi skil á söluskatti eða álagi skv. 21. gr. laga um söluskatt, á tilskildum tíma, með 

því m.a. að setja starfsstöðvar, skrifstofur, útsölur, tæki og vörur undir innsigli, þar til að full 

skil eru gerð. 
Ef ágreiningur um skattskyldu eða skatthæð er til meðferðar hjá ríkisskattanefnd getur 

innheimtumaður frestað lokunaraðgerðum skv. 1. mgr., enda bjóði skuldari fram til 

tryggingar söluskattsskuldinni, lögbundnu álagi og kostnaði við innheimtu hennar, sjálfs- 

skuldaábyrgð banka eða sparisjóðs, er innheimtumaður metur fullnægjandi. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett með heimild í 12. gr. söluskattslaga nr. 10/1960, með síðari 

breytingum og öðlast hún þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 27. júní 1989. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
  

Ásmundur Vilhjálmsson. 

Nr. 320 . 22. júní 1989 
AUGLYSING 

um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Seyðisfjarðar. 

Samkvæmt ósk bæjarstjórnar Seyðisfjarðar hefur skipulagsstjórn ríkisins hinn 31. maí 

1989, fallist á og staðfest, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, þá breytingu á 

staðfestu aðalskipulagi Seyðisfjarðar 1978-1998 að umferðarkerfi og landnotkun á miðbæjar- 

svæði breytist sbr. uppdrátt frá Skipulagsstofu Austurlands dags. í mars 1989. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. júní 1989. 

F.h.r. 

Húnbogi Þorsteinsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 321 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígs, fyrir árið 1988. 

Sjóður í ársbyrjun: 
Landsbankainnstæðanr.5268395 ........0.0 00 kr. 6421 

Vextir ......... 00 kr. 2113 

kr. 8534 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1989. 

F. h.r. 
Berglind Ásgeirsdóttir. Lára Hafliðadóttir. 

  

  

Stjórnartíðindi B 47, nr. 318-321 Útgáfudagur 30. júní 1989.
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22. júní 1989 587 Nr. 322 

AUGLÝSING 
um umferð í Stykkishólmi. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar og samkvæmt heimild í 81. gr. 
umferðarlaga nr. 50/1987 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð í Stykkishólmi. 

a) 

b) 

Ð 

g) 

h) 

Aðalgata. 
Biðskylda er við gatnamót Aðalgötu og Flugvallarvegar, Hamraenda, Búðaness, 
Tjarnaráss og vegar að tjaldstæði, og stöðvunarskylda er við gatnamót Aðalgötu og 
Austurgötu, fyrir umferð um Aðalgötu. Framúrakstur er bannaður frá gangbraut við 
Hólmkjör að ristarhliði við veg að hesthúsum. 
Austurgata. 

Biðskylda er við gatnamót Austurgötu og Rafstöðvarinnkeyrslu, Smiðjustígs, Sjúkra- 
hússinnkeyrslu og Skúlagötu fyrir umferð um Austurgötu. 
Borgarbraut. 

Biðskylda er við gatnamót Borgarbrautar og Skúlagötu, aðkeyrslugötu að hóteli og 
Borgarflatar, fyrir umferð um Borgarbraut. Framúrakstur er bannaður frá Aðalgötu að 
Borgarflöt. 

Hafnargata. 
Bifreiðastöður eru bannaðar norðanmegin á götunni. 

Nesvegur. 
Biðskylda er við gatnamót Nesvegar og Lágholts, Skipavíkurhafnar og Ásbrúar. fyrir 
umferð um Nesveg. 
Silfurgata. 
Stöðvunarskylda er fyrir umferð um Aðalgötu. Bifreiðastöður eru bannaðar austanmeg- 
in á götunni frá Hafnargötu að Lágholti. 
Skólastígur. 
Biðskylda er við gatnamót Skólastígs og suðurenda Höfðagötu fyrir umferð um 
Skólastíg. Bifreiðastöður eru bannaðar vestanmegin á götunni frá Silfurgötu að Bröttu- 
götu. 

Skúlagata. 

Bifreiðastöður eru bannaðar vestanmegin á götunni frá Austurgötu að gangbraut til 
Víkurgötu. 

Umferðarmerki verða sett upp í samræmi við framangreind ákvæði. Ákvæði auglýsingar 
þessarar taka gildi þegar í stað, og falla þá jafnframt úr gildi eldri andstæðar reglur um umferð 
í Stykkishólmi. 

Sýslumaður Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, bæjarfógetinn í Ólafsvík, 

22. júní 1989. 

Jón Magnússon, settur. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenbvrg
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar. 

1. gr. 

Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar (HAB) selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi 

veitunnar samkvæmt ákvæðum gjaldskrár þessarar. 

2. gr, 

Hitaveitan lætur hverju húsi sem tengist veitunni í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til 

hitunar húss og neyslu enda verði ofnar þess taldir nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra. 

Stjórn hitaveitunnar getur heimilað afnot hitaorku til annars en húshitunar, svo sem til 

heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, enda verði ákveðið gjald í hverju tilviki með 

hliðsjón af gjaldskrá þessari. 
Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil eða annan mælibúnað við inntak og/eða 

frárennsli hvers hitakerfis og miðast gjald hitaveitunnar 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. 

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 svæði 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) Vatnsgjaldumhemil ........0000 0000 kr. 2 200,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

b) Vatnsgjaldum vatnsmæli ......00000 0 kr. 94,90 

fyrir hvern rúmmetra. 
c) Ef hitastig vatns við mörk byggðar er að jafnaði lægra en 807, skal hitaveitan leiðrétta 

vatnsmagn um hemla, þannig að vatnsskammtur sé aukinn um '/s fyrir hverja gráðu sem 

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

að 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. 
S. gr. 

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

áætluðum hitunarkostnaði með hitaveitu samkvæmt mati hitaveitunnar. Gjald þetta lækkar 

hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður með vatni frá hitaveitunni.
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6. gr. 
Stofngjöld skal reikna af 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. 49 400,00 

251- 500 m? kr. 49 400,00  118,00 kr/m? yfir 250m? 

501-1500 m? kr. 73 800,00  69,10 kr/m? yfir 500m? 

1501-—6000 m? kr. 138 500,00  44,40 kr/m? yfir 1500m? 

6000 m? kr. 325 250,00  34,80 kr/m? yfir 6000m? 

Lágmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsiskalvera ......... kr. 37 240,00 
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. 

At 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 gjald- 
falla þegar tengingu heimæða er lokið. 

Heimilt er hitaveitunni að veita frest til að greiða eftirstöðvar gjaldsins. 
Af nýju húsnæði og breytingum eða endurbyggingu á húsnæði, sem húseigendur geta 

miðað við að tengja hitaveitunni áður en það er tekið í notkun, gjaldfellur 50% stofngjalds 

við veitingu byggingarleyfis og eftirstöðvar við útgáfu fokheldisvottorðs samkvæmt 
gildandi gjaldskrá á þeim tíma. 

Af húseignum, sem um gilda sérstök ákvæði eða sérsamningar um stofngjöld, t. d. 
vegna dreifðrar byggðar, gjaldfellur stofngjald þegar tengingu heimæðar er lokið nema 
annað sé tekið fram í samningum. 

8. gr. 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notenda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opnaánývera............0 0000 kr. 2 200,00 
Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu opnunargjalds áður en opnað er. 

9. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reiknings- 
upphæð 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.
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11. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnað- 

ar 141,6 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 ráðuneytis- 

ins hverju sinni. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 

öðlast gildi 1. júní 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 267, 30. maí 1989 og 

birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 

sama efnis nr. 154, 20. mars 1989. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. júní 1989. 

Arni Þ. Arnason. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 324 20. júní 1989 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Akureyrar. 

1. gr. 

Hitaveitan selur varmaorku úr veitukerfi sínu samkvæmt gjaldskrá þessari og reglugerð 

Hitaveitu Akureyrar. 

2. gr. 

Vatnsrennsli að hitakerfi húsa er takmarkað um hemla. Greiða skal árlegt aflgjald 
samkvæmt hemilstillingu, sem kaupandi ákveður og fer skriflega fram á við hitaveituna. 

Neysluvatnslögn skal tengja fyrir framan hemil og fyrir aftan mæli. 

Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við 1. desember, þótt aflþörf verði minni 
hluta úr ári. Gjaldtaka skal þó miðast við fyrsta dag næsta mánaðar eftir breytingu, þegar um 

hækkun hemilstillingar er að ræða. Fyrir breytingu á hemilstillingu skal greiða 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... .......20. 000 kr. 80.,80 

B. Fastagjald: 
B.1 Fyrir almenna húshitun ásamt neysluvatni. 

Fast aflgjald (hemlagjald) ltr/mín/ár ..........00 00. kr. 4 621,00 

B.2 Án húshitunar. 
Meælagjald á mánuði ...........0 0000. kr.  439,00
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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 mm? ..........2.00 1,1% 
C.2 Gjaldstuðull umfram 300m?... se KONAR 0,4% 

Í stofngjaldi er innifalin ein heimæð á lóð allt að 30 m að lengd, talið frá lóðarmörkum þar 
sem hitaveituæðin kemur að viðkomandi lóð. 

C.3 Mælagrindargjald..................0 kr. 15 336,00 

C.4 Gjald fyrir hvern lengdarmetra í heimæð umfram 30 m 
lengd frálóðarmörkum ...........2%. 0020 kr. 1 921,00 

D. Önnur gjöld: . gr. 
D.1 Lokunargjald ..............0 000. kr. 969,00 
D.2 Skammtabreytingargjald .............. 000. kr. 573,00 
D.3 Mælaálestrargjald (aukaálestur) ...............002 0 kr. 573,00 

6. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Gjaldskrá þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist 
hér með til að taka gildi 1. júní 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 267, 30. maí 
1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 
gjaldskrá sama efnis nr. 159, 20. mars 1989. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. júní 1989. 

. F. h. I. 

Arni Þ. Arnason. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

20. júní 1989 . Nr. 325 
GJALDSKRA 

Bæjarveitna Vestmannaeyja fyrir heitt vatn. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Bæjarveitur Vestmannaeyja selja afnot af heitu vatni úr veitukerfum sínum eftir þeim 
reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 
Bæjarveitur Vestmannaeyja láta hverju húsi, sem er í sambandi við dreifikerfi þeirra, í té 

vatnsmagn, sem ætla má að nægi til fullrar hitunar á húsinu, enda fullnægi hitakerfi hússins 
skilyrðum, sem sett eru í reglugerð fyrir Bæjarveitur Vestmannaeyja, og hitafletir séu 
nægilega stórir að dómi bæjarveitnanna. 

IH. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins: skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 74,65 fyrir hvern 
rúmmetra vatns. Heimilt er að áætla vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins, þar til 
vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir bilar.
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4. gr. 

Bæjarveitunum er heimilt að selja afnot vatnsins á grundvelli orku- og rennslismælingar. 

Greiðast þá kr. 1,25 fyrir hverja kWh skv. orkumæli og kr. 18,66 fyrir hvern 

rúmmetra vatns skv. rennslismæli. 

S. gr. 

Þegar afnot af hitaveitunni eru leyfð til annarrs en húshitunar, er veitunni heimilt að 

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

6. gr. 

Bæjarveiturnar leigja vatnsmæla og annast viðhald þeirra. 

Fastagjald fyrir mæli skal greitt jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera á mánuði: 

Kr. 

a) Fyrirmælaalltaðð" .........0.0.00 000 482,00 

b) Fyrirmælaalltað2“..........%0 0000. 962,00 

c) Fyrirmælaalltað3".........0 0000. 1 924,00 

d) Fyrir varmamagnsmæla skal greiða tvöfalt gjald. 

7. gr. 

Gjöld skv. 3.-6. gr. innheimta Bæjarveitur Vestmannaeyja og er heimilt að krefja þau 

mánaðarlega. 
Gjalddagi á greiðslum fyrir vatnsnotkun og mælaleigu er við framvísun reiknings eða 

tilkynningar um reikningsupphæð. 
Greiðslustöðu skal getið á reikningi eða með tilkynningu. 

Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 10 daga frá gjalddaga. 

III. KAFLI 
8. gr. 

Fyrir öll hús, sem tengd eru hitaveitunni, skal greiða heimæðargjald. Heimæðargjald skal 

vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss m? Heimæðargjald 
(utanmál) Kr. 

Alltað400 00. 78 800,00 
400 að2 000 l 0. 78 800,00 fyrir 400 mt 62.91 kr/m“ þar yfir 

2 000 að6 000 ..... 0. 179 500,00 fyrir 2 000 m # 53.11 kr/m? þar yfir 

6 000 að 10 0000 ..... 391 800,00 fyrir 6 000 m? # 47,36 kr/m' þar yfir 

Meiraen10 000....... 0... 581 400.00 fyrir 10 000 m? # 41,10 kr/m þar yfir 

Heimæðagjöld greiðast ekki af bifreiðageymslum. 

9. gr. 

Ef tengt er við fleiri mæla en einn í sama húsi, skal greiða aukalega fyrir hvern mæli 

umfram þann fyrsta: 

Kr. 

a) Fyrir mæli alltaðð“...........000000 0 11 800,00 

b) Fyrir mælialltað2" ............0 0000. 23 600,00 

Cc) Fyrir mæli alltað3“ ...........200 00. 47 300,00
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10. gr. 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Bæjarveitunum er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskránni til samræmis við 

nefnda vísitölu eins og hún er þegar gjöldin eru greidd, að fenginni staðfestingu iðnaðarráðu- 
neytisins hverju sinni. 

11. gr. 

Þegar tengingu heimæðar er lokið er heimæðagjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að veita 

gjaldfrest ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á um vexti af 
eftirstöðvum gjaldsins. Greiðslustaður heimæðagjalda er á skrifstofu Bæjarveitna Vest- 
mannae€yja. 

IV. KAFLI 
. 12. gr. 

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

13. gr. 

Bæjarveitur hafa rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, 
sem vanrækir að greiða gjöld til veitunnar. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem gjöld 
eru vangreidd af. 

Lokun skal tilkynnt með a.m.k. 5 daga fyrirvara. 
Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá, er vanskilum veldur og er gjaldið kr. 

955,00 fyrir hvert skipti. 

14. gr. 

Einungis starfsmönnum hitaveitunnar er heimilt að breyta innsigluðum tengihlutum 

veitunnar. 

15. gr. 

Eftirlitsmenn hitaveitunnar skulu hvenær sem er hafa frjálsan aðgang að öllum búnaði, 
sem er í sambandi við hana. 

Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum þeirra um viðgerðir á bilunum og 
sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

V. KAFLI 
16. gr. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. Júní 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 

267, 30. maí 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 
felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 175, 20. mars 1989. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. júní 1989. 

F.h.r. 

Arni Þ. Arnason. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
fyrir Hitaveitu Flúða og nágrennis. 

1. gr. 

Hitaveita Flúða lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té 
vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu hitafletir hússins nægilega stórir 
að dómi hitaveitunnar. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 

og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

2. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 

1. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseigenda fyrsta árið, sem hús hans er 
tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni á 
ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. janúar ár hvert. 
Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

3. gr. 
Gjöld fyrir notkun á heita vatninu eru sem hér segir: 

a. Fastagjald fyrir gróðurhúsfyrirsekil. ............00...... kr. 951,00 
á mánuði, fastagjald fyrir meiri notkun en 1 sek.l. skal vera samsvar- 

andi eftir vatnsmagni. Fyrirönnurhús .........0.0 000. kr. 610,00 

b. Vatnsgjald fyrir gróðurhús .............00 00 kr.  70,00 

ámánuðiog .......0..% 0. kr. 337,00 

á mánuði fyrir önnur hús fyrir hvern mín.l. 

c. Þeir sem taka vatn gegnum hemil gróðurhúsa til hitunar á pökkunar- og 

geymsluhúsnæði, skulu greiða fastagjald sem hér segir: 
Fyrir hvern rúmmetra á mánuði ........... 0000. kr. 2,90 

d. Þar sem vatn er selt gegnum rúmmetramæli: 
Orkugjald fyrirhvernm' ..........00 0 kr.  22,50 
Fastagjald á mánuði ..........00 0000 kr. 345,00 

Á gjöld þessi leggst söluskattur eftir gildandi reglum á hverjum tíma. 

4. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt. 3. gr. verða krafin til greiðslu ársfjórðungslega og skulu þau 

greiðast til skrifstofu hitaveitunnar eða annars innheimtuaðila sem hitaveitan vísar til. 

Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil 

ef gjöldin eru ekki greidd að fullu innan 14 daga frá gjalddaga. 

5. gr. 

Heimæðagjöld Hitaveitu Flúða skulu vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
Hús allt að 300 m?að utanmáli..........00.0 0. kr. 46 300,00 

Hús 300 m? til2000 m'aðutanmáli ............. 00. kr. 46 300,00 

og fyrir hvern rúmmetra þar yfir. ..........0. 0. kr. 29,50 
Stofngjald fyrir aðrennslishemil umfram einn á samainntakier ........ kr. 8134,00
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Heimæðagjöld fyrir gróðurhús skulu vera þannig: 
Gróðurhús alltað200mM* ........00 00 kr. 46 300,00 

Gróðurhús stærra en200m? .......0%% 00 kr. 46 300,00 

fyrir200m?0g ........2 00 kr. 70,00 
fyrir hvern fermetra umfram 200 m?. 

6. gr. 

Gjöld skv. 3. og S. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Er hitaveitunefnd 

heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar sem á nefndri vísitölu verða, að fenginni 

staðfestingu iðnaðarráðuneytisins, hverju sinni. 

7. gr. 

Nú eru leyfð afnot af hitaveitunni til annars en húshitunar og er þá hitaveitunefnd heimilt 

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

8. gr. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

9. gr. 

Hitaveita Flúða hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi 

eða íbúð notanda sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um 
lokun ber að tilkynna með þriggja daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun 
og opnun á ný greiðir sásemívanskilumer, .................... kr. 668,00 

10. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Flúða skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum hitakerfum, 

sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um 

viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu. 

11. gr. 

Þeir neytendur, sem ekki fá vatnið eftir hámarksskammti, skulu greiða eftir áætluðum 
hámarksskammti þar til þeir hafa fengið hemil. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkv. orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til 
að öðlast gildi 1. júní 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 267, 30. maí 1989 og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 

sama efnis nr. 15, 12. janúar 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. júní 1989. 

Arni Þ. Arnason.   
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Eyra. 

I KAFLI 
1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 

gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, er 

ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi 
hitaveitunnar. 

Vatnsrennsli að húsinu verður takmarkað um hemla eftir því sem þörf krefur og er 
starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu þeirra. 

II. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli, fyrir hvern rúmmetra 

VAÆNS 2... kr. 67,37 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 
vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. Hitaveitan lætur húseigendum í té auka- 
mæla, ef þess er óskað. 

4. gr. 

Jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkunina innheimtist fyrir hvern mæli á mánuði eftirfarandi 
fastagjald. 

a) fyrir mæla tilogmeð““l“ ........0. kr. 694,00 
b) fyrirmælall“=2“ ......... 0 kr. 1 388,00 

S. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, samkvæmt mælaá- 
lestri eða áætlun. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og/eða fækka 
gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hitaveitunn- 

ar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það kr. 424,00. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann, þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 21 dags frá 
gjalddaga. 

1. gr. 

Heimæðagjöld skal reikna af öllu húsrými á lóð. Heimilt er að undanskilja sérstakar 
byggingar aðrar en bifreiðageymslur.
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Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir hverja heimæð: 

Rúmmál húsa Heimæðargjald 
(utanmál) 

Allt að 500 m? kr. 54 600,00 t 108,15 kr/m? 
500-2 000 m? kr. 107 300,00 fyrir  S00m?* 72,22 kr/m? þar yfir 
2 000-6 000 m? kr. 216 325,00 fyrir 2 000m* 54,06 kr/m? þar yfir 
Meira en 6 000 m? kr. 432 650,00 fyrir 6 000m?t 41,72 kr/m? þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 
þágreiða................ 0 kr.8 568,00 
í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

8. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira en 

nemur breytingum, sem á nefndri vísitölu verða, enda séu breytingar staðfestar af iðnaðar- 
ráðuneytinu hverju sinni. 

9. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að 2 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á 
um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

III. KAFLI 
. 10. gr. 
Oll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 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. Allan kostnað af lokun og 
opnun á ný, greiðir sá sem vanskilum veldur....................... kr. 773,00 
hverju sinni. 

Þó ekki komi til stöðvunar orkuafhendingar, er hitaveitunni heimilt að krefja notandann 
um innheimtugjald vegna undirbúnings að stöðvun og innheimtuaðgerða kr. 400,00. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum mælum, 

hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. 
Er húseiganda skylt að hlíta fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum 

ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Eyra er hér með staðfest samkvæmt 
orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. júní 1989, með vísan til auglýsingar 
ráðuneytisins, nr. 267, 30. maí 1989. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 
209, 10. apríl 1989. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. júní 1989. 

Arni Þ. Arnason. 
  

Guðrún Skúladótir.
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Sauðárkróks. 

I. Raforka. 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

Taxti A-1 Orka til lýsingar og véla, í verslun, 

iðnaði og hliðstæðum atvinnugreinum ....... kr. 6,97 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla II. 

A-2 Orka til lýsingar þar sem mælingu verður 
ekki við komið (lágmark2kW)............ 21 322,00 árskW 

Taxti B-1 Orka til almennrar heimilisnotkunar, svo og 

til sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og 

hliðstæðrastofnana .........0 0. - 6,97 kWh 

Leiga af mælum ekki tekin. 

Taxti C-1 Orka tilmannvirkjagerðar............... - 10,48 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 
C-2 Orka samkv. 15 mín. meðalaflsmælingu ...... - 2,32 kWh 

 aflgjald (lágmark 20kW) .............. — 9 039,00 árskW 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 

Ef ekki er unnt að mæla notað afl, 
miðast aflgjald við málraun véla. 
Hitun: 

Taxti D-1 Orka til húshitunar, roftími 2 X 1,5 klst. á dag, 

ánsöluskatts ......... 0 —- 1,98 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla II. 

D-2 Önnur hitanotkun, roftími 2 X 1,5 klst á dag - 2,32 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla II. 
D-3 Orka til næturhitunar, eða hliðstæðra nota, 

roftími allt að 13 klst. ásólarhring .......... 2,11 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla II. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta ársnotkun sé 6000 kWh. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 

b. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til, og greiði leigu af þeim 

samkv. reglum, sem gilda um mæla. 
c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkv. fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur 

hitatæki fasttengd. 

II. Mælaleiga. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er 

ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem hér segir: 

1. Afeinfasa mælum 30 A oOgminna......0. 0000 kr. 35,00 á mán. 

2. Afþrífasa mælum 50 A ogminna ..........0 0. - 59,00 á mán. 

3. Af þrífasa mælum 50-100 A .........0. 000 — 83,00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera sem næst 

20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku.
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1II. Heimtaugagjöld. 
Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. Fari lengd jarðstrengsheim- 

taugar fram úr 15 m skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir: 

Jarðstrengur 

Málstraumur Lágmark yfirlengd 
stofnvara kr. kr/m 

63Al-fasa.......0. 36 300,00 1 159,00 
Ó3A3-fasa........ 42 000,00 1 159,00 

100. A3-fasa . 02... 55 500,00 1 590,00 
2SA3-fasa. 0... 70 300,00 1 791,00 
200 A3-fasa 0... 108 900,00 2 405,00 
300 A3-fasa.......0 0 159 900,00 4 354,00 

Stærri heimtaugar svo og bráðabirgðaheimtaugar greiðast skv. kostnaði. 
Af loftínuheimtaug reiknast gjald, sem er 20% lægra en að framan greinir, fyrir heimtaug 

allt að 40 m. Það, sem þar fer fram yfir greiðist samkv. kostnaði. 

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. 

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 að opna á ný kr. 498,00. 

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. 498,00. 
Söluskattur 25% er talinn með í upphæð gjalda þeirra sem um ræðir í Í. kafla gjaldskrár 

þessarar, nema í taxta D-1. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér 
með til að öðlast gildi 1. júní 1989 með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 266, 30. maí 1989 
og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 
sama efnis nr. 167, 20. mars 1989. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. júní 1989. 

Arni Þ. Arnason.   

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRA 

Rafveitu Akureyrar. 

RAFORKUVERÐ. 

Fast gjald Aflgjald Orkugjald 
kr/ár kr/kW/ár kr/kWh 

Almennir taxtar: 

Al Almenn heimilisnotkun ........... 0... 2 065,00 5,04 

A2 Almenn notkun. 

Öll almenn notkun ótalin annarsstaðar........... 2 065,00 5,73 

A3 Mannvirkjagerð ..........0 0 2 065,00 8,11 

Afltaxtar: 

B1 Afl-ogorkumæling .........0 00 4 129,00 7 153,00 1,57 

B2 SértaxtillkV ..........0 000 4 129,00 6 673,00 1,46/1,31 

B3 Afl-ogorkumæling .........0. 00. 4 129,00 5 722,00 1,25 

Hitataxtar: 

C1 Rofin daghitun. 
Roftími2X1,30klst. .......00 00 4 129,00 2,03 

C11 Rofin daghitun. 
Roftími 2x1,30klst. ......... 00 4 129 2,44 

C2 Rofin næturhitun. 

Roftími 15 klst. á tímab.kl.Qótil24 ............. 4 129,00 1,71 

C3 Órofinhitun ........00. 000. 4 129,00 3,97/2,49 

Heimtaugagjöld. 

1. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við kerfi rafveitunn- 

ar. Heimtaugargjald skal greitt áður en tenging fer fram. 

2. Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Heimtaugargjöld 

Jarðstr. Málstr. 220 V kerfi 380 V kerfi 

mm? A. kr. kr. 

1x 6 25 9 822,00 9 822,00 

3x< 10 63 36 316,00 36 316,00 

3x 50 125 56 943,00 59 790,00 

3x 95 200 85 413,00 118 867,00 
3x150 260 108 190,00 152 320,00 
3x240 315 142 356,00 199 298,00 
3x300 400 185 062,00 256 240,00 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 
Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 

kr. kr/m. kr/stólpi 

63 A fasa 2... 6 605,00 975,00 12 375,00 

63 A fasa L 0. 9 248,00 975,00 14 181,00 

100 ÁA 3-fasa ...... 9 743,00 1 288,00 16 514,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarð- 

strengsheimtaug, og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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- Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, eða 
fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðið samkvæmt 
sérstökum samningi, hverju sinni. 

- Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu leyti 
notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að 
kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og 
staðsetningu stöðvarinnar. 

- Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlínu í jarðstrengsheimtaug, samkvæmt 
beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu 
hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt gjaldskrá, þegar breyting fer fram. 

. Óski eigandi húsveitu eftir að heimtaug sé lögð þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 
aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Ýmis ákvæði. 

- Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald fyrir 
enduropnun veitunnar kr. 740,00. 

Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á staðinn til lokunar, jafnvel þótt lokun sé 
ekki framkvæmd. 

- Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni tafarlaust lokað. og 
verður hún ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefir greitt gjald til rafveitunnar kr. 
740,00. 

- Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá notendum ef úttekið launafl nemur 
50% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 30 mín. meðalgildi afls. 

- Söluskattur 25% samkvæmt lögum, er innifalinn í rafmagnsgjöldum samkvæmt gjaldskrá 
þessari að undanskildum C-liðum. 

Skýringar. 
Taxti fyrir almenna heimilisnotkun. Heimilt er einnig að nota taxtann fyrir sjúkrahús og 
önnur dvalarheimili. 

Taxti fyrir almenna notkun, sem ekki er getið um annars staðar. 
Taxti fyrir alla skammtímanotkun vinnuvéla, vinnuljósa og annars í sambandi við 
mannvirkjagerð. 
Iðnaðartaxti. Þar sem vélaafl er að lágmarki 30 kW og nýtingartími minnst 1000 klst. á ári. 
Þessi taxti er ætlaður sem vélataxti en er þó heimilt í vissum tilvikum að sammæla aðra 
notkun með vélanotkuninni og bætist þá við gólfflatargjald, 83,00 kr/m!. 
Ef sú notkun er óeðlilega stór hluti af heildarnotkuninni. er heimilt að margfalda 
gólfflatargjaldið samkv. ákvörðun rafveitunnar. 

Taxti fyrir sölu á 11 kV. 

Taxti fyrir dælingu á heitu vatni. Án söluskatts. 
Rofin daghitun. Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag. þó ekki lengur en 1 klst. í senn. 
Rofin næturhitun. Straumur er rofinn á tímabilinu kl. 08 til 23. 
Órofin hitun. 

Önnur notkun. 
- Rafveitan getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum. sem hafa eigin 

vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær sem 
þarf að dómi rafveitunnar. 

. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitan, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku eftir 
sérstökum samningi í hvert sinn. 

B4
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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 gildi 1. júní 1989, með vísan til auglýsingar 

ráðuneytisins nr. 266, 30. maí 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 169, 20. mars 1989, með síðari 

breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. júní 1989. 

Arni Þ. Arnason.   

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 330 19. júní 1989 
REGLUR 

um króm í sementi. 

1. gr. 
Gildissvið. 

Reglur þessar gilda um framleiðslu, innflutning og notkun á sementi sem fellur undir lög 

nr. 46/1980 um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

2.gr. 

Skilgreiningar. 

Með sementi er átt við portlandssement,hraðsement, blöndusement og hvers konar 

innflutt sement og óhörðnuð sementsbundin efni. 

3.gr. 
Almenn ákvæði. 

Sá sem framleiðir eða flytur inn sement skal sjá um að við afhendingu og notkun þess sé 

innihaldið af vatnsleysanlegu sexgiltu krómi eins lítið og kostur er. 

Magn vatnsleysanlegs sexgilts króms skal við afhendingu og notkun ekki fara yfir 2 mg/kg 

þurrt sement. 
4.gr. 

Merkingar. 

Sekkjað sement skal við afhendingu vera merkt með upplýsingum um pökkunardag og 
hversu langan tíma sexgilt króm er innan fyrrgreindra marka. Einnig skal þar koma fram að 

eftir þann tíma aukist hættan á krómofnæmi við notkun sementsins. 

S.gr. 
Undanþágur. 

Vinnueftirlit ríkisins getur veitt undanþágu frá ákvæðum 3.gr. ef sérstakar ástæður mæla 

með því. 
6.gr. 

Gildistaka. 
Reglur þessar eru settar af stjórn Vinnueftirlits ríkisins samkvæmt heimild í 34., 38. og 2. 

mgr. 51. gr. laga nr 46/1980 og staðfestast hér með til að öðlast gildi þann 1. janúar 1990. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. júní 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. Óskar Hallgrímsson. 
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1.1. 

2.1. 

3.1. 

3.2. 

4.1. 

4.2. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

6.1. 

6.2. 

REGLUR 

um röraverkpalla. 

1. gr. 

Skilgreining. 
Röraverkpallur er verkpallur úr rörum sem sett eru saman með sérstökum tengjum eða 
eftir sérstöku samsetningarkerfi. Verkpallurinn er notaður af einum eða fleiri starfs- 
mönnum til að vinna á og fyrir efni og verkfæri sem tilheyra vinnunni. 

2. gr. 

Viðurkenning. 
Einungis má flytja inn, selja, afhenda eða nota þau samsetningarkerfi eða gerðir 
röraverkpalla sem Vinnueftirlit ríkisins hefur viðurkennt. 

3. gr. 
Leiðbeiningar. 

Framleiðandi, söluaðili eða leigusali skal láta fylgja með, þegar verkpallur er afhentur, 
nauðsynlegar leiðbeiningar á íslensku um samsetningu, notkun, viðhald Og annað sem 
máli kann að skipta varðandi rétta uppsetningu og notkun. 
Atvinnurekandi skal sjá til þess að þeir sem nota verkpallinn fái nauðsynlegar 
leiðbeiningar um notkun hans. 

4. gr. 

Notkun. 
Farið skal nákvæmlega eftir fyrirmælum framleiðanda um notkun röraverkpalls. 
Verkpallinn skal ekki taka í notkun fyrr en frá honum hefur verið gengið á fullnægjandi 
hátt. 

Eftir óveður, eða þegar verkpallur hefur staðið án notkunar um nokkurn tíma og við 
aðrar aðstæður þegar ætla má að styrkur hans hafi minnkað, skal hann skoðaður og 
lagfærður ef nauðsyn krefur áður en vinna hefst á honum að nýju. 

5. gr. 

Hönnun. 
Verkpallur og hver hluti hans skal vera hannaður á fullnægjandi hátt hvað varðar styrk, 
stöðugleika og mesta álag sem honum er ætlað að bera. 
Hlutar verkpallsins skulu vera þannig að auðvelt og hættulaust sé að setja pallinn 
saman, taka hann niður og flytja í geymslu. Enginn hluti í verkpalli má geta losnað við 
notkun hans. 

Röraverkpallar skulu hannaðir samkvæmt viðurkenndum stöðlum, t.d. British Stand- 
ard B.S., 1139, EN 39 og EN 74. 

6. gr. 

Efni. 
Allt efni sem notað er í verkpalla skal vera samkvæmt viðurkenndum stöðlum sbr. 5. gr. 
Pípurnar skulu vera beinar og ekki skemmdar af ryði eða annars konar tæringu. Pípur 
sem eru bognar, rifnar eða laskaðar á annan hátt má ekki nota. Festingar og tilheyrandi 
boltar skulu vera án skemmda af ryði eða öðrum ástæðum. 
Borð, plötur og plankar, sem notuð eru í verkpallsgólf, skulu vera óskemmd og ekki 
með kvistum sem rýra styrkleikann. Ekki má mála þetta efni eða húða á annan hátt, 
þannig að gallar geti leynst.
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71. 

7.2. 

7.3. 

7.Á. 

8.1. 
8.2. 

8.3. 

84. 
8.5. 

8.6. 
8.7. 

8.8. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

10.1. 

1. gr. 

Frágangur gólfa. 

Gólf verkpalla skulu vera slétt, en þó ekki með hálu yfirborði. Þau skulu vera svo þétt 

að efni og verkfæri geti ekki fallið niður um verkpallsgólfið. 

Þar sem gengið er eða ekið, t.d. hjólbörum inn á verkpall, skal ganga frá traustri 

tengibrú. 
Þar sem borðendar koma saman skulu þeir ávallt ganga að minnsta kosti 250 mm á 

misvíxl. Slík samskeyti skulu ávallt vera yfir burðarbita. Við efri borðendann skal setja 

fleygmyndað stykki til þess að auðvelda umferð yfir samskeyti. 

Ganga skal þannig frá verkpallsgólfi að ekki sé hætta á að einstök borð eða gólfhlutar 

sporðreisist. 
8. gr. 

Aðgangsleiðir og athafnarými. 

Öruggar og hentugar aðgangsleiðir skulu vera á milli hæða í verkpalli. 

Einungis er heimilt að aðgangur milli hæða sé í gegnum lúgu á gólfi verkpallsins, en ekki 

utan á honum. 
Stigar sem notaðir eru sem aðgönguleið milli hæða skulu vera tryggilega festir. Öruggt 

skal vera að ferðast um þá á milli hæða. 
Fjarlægð milli þrepa í stigum skal vera á bilinu 230 mm - 300 mm. 

Fjarlægð milli palla í aðgangsleið má mest vera 3,5 m nema gerðar séu sérstakar 

ráðstafanir til að fyrirbyggja fall (t.d. með bakvörn). Þessi hæð má þó ekki vera yfir 6 m 

án hvíldarpalls. 
Þvermál á stigaþrepum úr rörum má ekki fara yfir 50 mm. 

Vinnupallurinn skal vera uppsettur á þann hátt að hlutar hans standi ekki niður eða inn 

á athafnarýmið eða aðgönguleiðir þannig að hætta stafi af. 

Stærð verkpalls skal vera nægjanlegt til þess að starfsmenn geti athafnað sig með þau 

verkfæri og efni sem þarf að nota við þau störf sem framkvæma á. 

9. gr. 
Handrið. 

Á verkpöllum skal vera handrið á þeirri hlið sem frá byggingunni snýr og á hinni hliðinni 

gegnt opum eða innskotum sem kunna að vera á veggjunum. 

Fjarlægð milli veggjar eða hliðstæðra byggingarhluta og innri brúnar verkpalls skal vera 

eins lítil og mögulegt er. Ef þessi fjarlægð er meiri en 300 mm skal setja upp handrið að 

innanverðu. 

Handrið skulu vera við öll op sem nauðsynlegt er að hafa á pallinum, t.d. vegna aðgangs 

eða lyftibúnaðar. 
Handrið skulu hafa handlista, hnélista og fótlista. Ef engin hætta getur stafað af fallandi 

hlutum er þó ekki krafist fótlista. Handlisti skal vera a.m.k. 1 m á hæð frá gólfi. Fótlisti 

skal vera minnst 150 mm hár og liggja við gólf. Hnélisti skal staðsettur mitt á milli 

handlista og fótlista. Ef fótlisti er ekki nægjanlegur til að koma í veg fyrir að hlutir eða 

efni geti fallið niður og slasað fólk skal annar búnaður settur upp, t.d. net. 

Þar sem aðstæður krefjast þess með tillitis til öryggis skal gera ráð fyrir hærra handriði 

og skal þá koma fyrir fleiri hnélistum. 

10. gr. 

Undirstöður. 

Pípur verkpalls skulu standa á fótplötum með stýringu. Sé undirstaða ekki nægjanlega 

traust skal dreifa þunganum, t.d. með plönkum sem fyrirbyggja of mikið álag á gljúpan 

jarðveg.



19. júní 1989 605 Nr. 331 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

12.1. 

13.1. 

13.2. 

13.3. 

13.4. 

13.5. 

13.6. 

13.7. 

13.8. 

14.1. 

11. gr. 

Afstífing og festibúnaður. 
Vinnupallur sem ekki er byggður til að standa án stuðnings skal festur á fullnægjandi 

hátt í vegg eða stagaður niður þannig að ekki sé hætta á að hann velti eða hreyfist þannig 
að hætta stafi af. 
Veggfestingar skulu vera í stoðir eins nálægt hnútpunkti (þar sem stoð, langband og 

þverband mætast) og mögulegt er. Meginregla skal vera sú að ein röð festinga skal vera í 
sömu hæð og efsta langband. 
Veggfestingarnar skulu vera þannig gerðar að þær þoli bæði tog og þrýsting sem þær 
verða fyrir. Þar sem festibúnaður er ekki gerður sérstaklega fyrir verkpallinn skal 
einungis nota bolta og skrúfur. Boltar og skrúfur, sem eru heitgalvaníseruð, skulu 
einungis notast með verkpöllum úr sama efni. 

12. gr. 

Viðhald. 
Öllum hlutum röraverkpalls skal halda við með fullnægjandi hætti. Fyrir hverja notkun 
skulu helstu hlutar hans yfirfarnir og endurnýjaðir ef þörf er á. 

13. gr. 

Röraverkpallur á hjólum (hjólapallur). 
Hjólapallur skal þannig byggður að hann sé stöðugur við uppsetningu, flutning og 
notkun. 

Hann skal einungis nota á traustri, jafnri og láréttri undirstöðu, þannig að stöðugleiki 
við flutning og notkun sé tryggður. 
Sé pallur á loftfylltum gúmmíhjólum skal hann þannig gerður að ekki sé hætta á að hann 
hallist eða velti þótt loft leki úr hjóli. 

Mesta hæð á óstuddum hjólapalli sem notaður er innanhúss skal vera fjórum sinnum 

minnsta breidd milli hjóla eða stuðnings stoða. Utanhúss skal mesta hæð hans vera 

þrisvar sinnum minnsta breidd milli hjóla eða stuðningsstaða. Heimilt er að nota hærri 

hjólapall ef hann er tryggilega festur. 
Hjólapallur skal hafa búnað sem hindrar að hann geti hreyfst úr stað við notkun. Hvíli 
pallurinn á hjólunum skulu þau öll hvíla á undirlaginu. 
Hjólapallur skal fluttur til á tryggilegan hátt. Óheimilt er að flytja hann til á meðan 
menn eru á honum. Áður en hjólapallurinn er fluttur til skulu allir hlutir sem á honum 

eru fjarlægðir eða skorðaðir þannig að þeir geti ekki fallið niður. 

Aðgangur milli hæða á hjólapalli skal vera um lúgu á gólfi, en ekki utan á honum, ef hæð 
pallsins er yfir 2 m. 

Að öðru leyti gilda sömu reglur um hjólapalla og röraverkpalla eftir því sem við á. 

14. gr. 

Gildistaka. 
Reglur þessar, sem settar eru af stjórn Vinnueftirlits ríkisins samkvæmt heimild í 34., 
38. og 47. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, 
staðfestast hér með til að öðlast gildi þann 1. janúar 1990. Frá sama tíma fellur úr gildi 

IV. kafli um verkpalla byggða úr stálpípum í reglugerð nr. 204/1972 um öryggisráðstaf- 
anir við byggingavinnu. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. júní 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Óskar Hallgrímsson.
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3.2 
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3.6 
3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

4.1 

REGLUR 

um hengiverkpalla. 

1. gr. 

Skilgreiningar. 

Með hengiverkpalli er átt við verkpall sem hangir í vír neðan í upphengi og er færanlegur 
í lóðrétta og lárétta stefnu. 

Eigin þyngd er þyngd verkpallsins með öllum tækjum sem honum tilheyra. 

Byrði er þyngd verkfæra, efnis og starfsmanna sem á verkpallinum vinna. 

2. gr. 
Viðurkenning. 

Einungis má flytja inn, selja, afhenda eða nota þær gerðir hengiverkpalla sem 

Vinnueftirlit ríkisins hefur viðurkennt. 

3. gr. 

Hönnun. 

Hengiverkpallar skulu vera úr svo traustu efni að þeir verði ekki fyrir formbreytingu 

vegna þess álags sem vænta má að þeir verði fyrir. 

Við útreikninga á hengiverkpöllum og burðarhlutum þeirra skal reikna með 150 kg byrði 

á hvern starfsmann að meðtöldum handverkfærum og minniháttar efnisföngum. Auk 

þessa skal reikna sérstaklega með tækjabúnaði og efni sem pallinum er ætlað að bera. 

Hengiverkpallur sem einungis er ætlaður fyrir einn mann má hafa einn lyftivír auk einnar 

öryggislínu. Lengd slíks verkpalls má mest vera 1,1 m og gólfflatarmál má ekki vera 

meira en 1,0m. 

Hengiverkpallar fyrir fleiri en einn starfsmann skulu hafa minnst tvo lyftivíra og tvær 

öryggislínur. 
Gólf hengiverkpallsins skal vera svo traust að það þoli hvar sem er, að á því hvíli 150 kg 

byrði. 
Hraði verkpalls má ekki vera meiri en 0,15 m/s. 

Hengiverkpallar skulu hafa minnst 1 m hátt handrið á öllum hliðum með handlista, 

hnélista og 150 mm háum fótlista. Hnélisti þarf þó ekki að vera á þeirri hlið sem snýr að 

byggingunni. Ekki má vera opnanlegt hlið á hengiverkpallinum. 

Á þeirri hlið verkpallsins, sem að byggingunni snýr, skulu vera hjól sem halda 

verkpallinum í hæfilegri fjarlægð frá byggingunni. 

Hengiverkpallurinn skal hannaður þannig að hann geti ekki hallast, sveiflast til eða 

festst við eðlilega notkun. 
Festiboltar, sem eru undir álagi, skulu splittaðir eða vera með lásró. Allir krókar skulu 

vera lokaðir. 
Ef hætta er á að störf sem vinna skal á hengiverkpalli valdi skemmdum á lyftivírum, 

öryggislínum eða öðrum viðkvæmum búnaði skal verja umræddan búnað sérstaklega. 

4. gr. 

Upphengi. 

Upphengi fyrir verkpall skal vera úr stáli og tryggilega fest við bygginguna svo það geti 

ekki oltið eða hreyfst. Upphengið skal vera á traustu undirlagi.
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4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

7.1 

1.2 

13 

74 

1.5 

8.1 

8.2 

Sé upphengi boltað við bygginguna skal minnst nota í það tvo bolta og við hönnun skal 
reikna með að hvor bolti geti tekið allt álagið frá verkpallinum. 
Við hönnun á upphengi skal reikna með eigin þunga verkpallsins og mestu leyfilegri 
byrði og bæta við það 50% vegna mótstöðu og þvingunar sem verkpallurinn getur orðið 
fyrir. 
Sé notað mótvægi á upphengið skal það vera fast við upphengisarminn og hafa 
aukafestingu við bygginguna. Mótvægi skal vera minnst 1,8 sinnum vægi verkpallsins 
með mestu leyfilega byrði. 
Verkpallur með tveimur lyftivírum skal hafa upphengjur með tveim óháðum festingum. 

5. gr. 

Lyftivírar. 
Lyftivírar á hengiverkpöllum skulu vera galvaniseraðir stálvírar. Ekki má nota stálvír 
með kjarna sem veldur hættu á ryðmyndun. Við útreikninga skal nota öryggisstuðulinn 
10 miðað við mesta leyfilegan þunga. Stálvír skal hafa brotþol á bilinu 1570 N/mm! og 
1770 N/mm?. Þvermál vírs má minnst vera 8 mm. 
Á véldrifnum verkpöllum má hlutfallið milli þvermáls vírs og tromlu ekki vera minna en 
18 og milli vírs og vírhjóls 20. Lyftivír má hvergi snerta bygginguna og tryggt skal að hann 
geti ekki farið út úr vírhjóli eða tromlu. 

6. gr. 
Öryggislínur. 

Öryggislínur skulu vera jafnmargar og lyftivírar og á þeim skulu vera öryggishemlar sem 
hemla ef hraði verkpallsins verður meiri en 0,5 m/s. 
Öryggislínur skulu hafa sjálfstæða festingu við bygginguna. Þær skulu hafa öryggisstuð- 
ulinn 10 miðað við mesta leyfilegan þunga. 

7. gr. 

Vindur. 
Sé vindan undir verkpallinum skulu vera stýringar fyrir lyftivírinn á pallinum ofanverð- 
um sem tryggja stöðugleika hans. 

Á vindunni skal vera hemill þannig að þegar rafstraumur rofnar hindri hemillinn að 
tromlan geti snúist. 

Tryggja skal með stýribúnaði rafhreyfla eða á annan hátt að gólf verkpalls með 2 
lyftivírum geti ekki hallað hættulega þó bilun verði. 
Aflyfirfærsla frá rafhreyfli til tromlu skal vera traustbyggð. Óheimilt er að nota keðju- 
eða reimdrif. 

Hengiverkpallur skal búinn yfirálagsvörn sem kemur í veg fyrir gangsetningu ef byrði er 
of þung og endastoppi sem stöðvar pallinn sjálfkrafa í efstu stöðu. 

8. gr. 

Stjórnbúnaður. 
Hífingu og slökun hengiverkpalls má einungis vera hægt að stjórna á verkpallinum 
sjálfum. Stjórnrofar skulu vera haldrofar og merktir orðunum „upp“ og „niður“. Einnig 
skal vera læsanlegur útsláttarrofi á verkpallinum. 
Hengiverkpalli með láréttri hreyfingu má aðeins vera hægt að stjórna frá pallinum 
sjálfum. Stjórnbúnaði fyrir lárétta hreyfingu skal vera unnt að læsa sérstaklega og 
sérstakt endastopp skal vera fyrir lárétta hreyfingu.
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9. gr. 
Merking og leiðbeiningar. 

9.1 Á hengiverkpöllum skal vera merkiplata sem á stendur nafn framleiðanda og innflytj- 

anda ef við á, framleiðslunúmer, framleiðsluár og mesta leyfilega byrði í kg. 

9.2 Leiðbeiningar á íslensku um uppsetningu, meðferð og viðhald skulu fylgja hengiverk- 

pöllum við afhendingu. 

10. gr. 
Eftirlit. 

10.1 Að jafnaði skulu hengiverkpallar skoðaðir og prófaðir einu sinni á ári af Vinnueftirliti 

ríkisins eða aðila sem Vinnueftirlitið viðurkennir. Fyrir slíkt eftirlit skulu eigendur 

hengiverkpalla greiða gjald samkvæmt gjaldskrá. 

10.2 Þegar hengiverkpallur er fluttur milli vinnustaða eða færður til, skal vinnuveitandi, sem 

ábyrgð ber á verki því sem pallurinn er notaður við, tryggja að rétt uppsetning hans sé 

staðfest af manni sem til þess hefur þekkingu og hæfni. 

11. gr. 

Gildistaka. 

11.1 Reglur þessar eru settar af stjórn Vinnueftirlits ríkisins samkvæmt heimild í 47. gr. laga 

nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, sbr. ennfremur 29. -34. 

gr. sömu laga, staðfestist hér með til að öðlast gildi þann 1. janúar 1990. Frá sama tíma 

fellur úr gildi 41. gr. í reglugerð nr. 204/1972 um öryggisráðstafanir við byggingarvinnu. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. júní 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Óskar Hallgrímsson. 

Nr. 333 20. júní 1989 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið að: 

1. Bauganes verði aðalbraut að því undanskildu að umferð á Bauganesi víki fyrir umferð á 

Einarsnesi. 

Biðskylda verði á Nökkvavogi, Karfavogi, Ferjuvogi og Ljósheimum við Gnoðarvog. 

Stöðvunarskylda verði á Hraunbergi gagnvart Austurbergi. 

Vinstri beygja verði bönnuð að Hallarmúla inn á Suðurlandsbraut. 

Vinstri beygja verði bönnuð af Fálkabakka inn á Höfðabakka. A
R
Ð
 

Ákvörðun þessi tekur gildi 12. júlí 1989. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 20. júní 1989. 

Böðvar Bragason.
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REGLUGERÐ 

um hækkun fjárhæða (frítekjumarks) skv. 1. tl. 1. mgr. 19. gr. laga 

nr. 67/1971 um almannatryggingar. 

1. gr. 

Fjárhæðir 1. tl. 1. mgr. 19. gr. laga nr. 67/1971 með síðari breytingum, skulu vera sem hér 
segir frá og með 1. júlí 1989: 

Fjárhæðir annarra árstekna lífeyrisþega en lífeyris almannatrygginga (og tekna barna) 
sem ekki skerðir rétt til uppbótar á lífeyri (tekjutryggingar): 

Einstaklingar ............00 0 kr. 153 600 
Hjón 0... kr. 215 000 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 79. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar, með 
síðari breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. júní 1989. 

Guðmundur Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

26. júní 1989 Nr. 335 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 223, 25. maí 1987 um sérstakt jöfnunar- 

gjald á kartöflur og vörur unnar úr þeim, sbr. breytingu með 

reglugerð nr. 109 26. febrúar 1988. 

1. gr. 

Fjórða málsgrein 1. gr. breytist og verður svohljóðandi: 

Af kartöflum og vörum sem flokkast undir tollskrárnúmerið 2004.1000 í viðauka I við lög 
nr. $5/1987, sbr. lög nr. 96/1987 um breytingu á þeim lögum, skal greiða 120% jöfnunargjald. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 25 5. maí 1986, um breytingu á 

lögum nr. 46 27. júní 1985 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum og öðlast gildi 
þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 26. júní 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Sveinbjörn Eyjólfsson.
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REGLUGERÐ 

um hrossaræktarbú að Hólum í Hjaltadal. 

1. gr. 

Við Bændaskólann á Hólum í Hjaltadal skal starfrækja, á kostnað ríkissjóðs, hrossarækt- 

arbú skv. 36. gr. 1. nr. 31/1973 um búfjárrækt. 

Umfang starfseminnar fer eftir verkefnum, fjárveitingum og fjárheimildum á hverjum 

tíma. 

2. gr. 

Skólastjóri Bændaskólans á Hólum hefur yfirumsjón með rekstri hrossaræktarbúsins og 
allri starfsemi á þess vegum. 

3. gr. 
Hlutverk og markmið hrossaræktarbúsins er að efla hrossarækt og hestamennsku. 

— Þar skal unnið að ræktun úrvals kynbótahrossa. 
— Þar skal unnið að kennslu í hrossarækt og reiðmennsku, rannsóknum og tilraunum í 

hrossarækt. 

4. gr. 

Hrossaræktarbúið skal hafa þriggja manna stjórn. Hún skal þannig skipuð: Skólastjóri 

Bændaskólans á Hólum og er hann jafnframt formaður, ráðunautur Búnaðarfélags Íslands í 

hrossarækt, starfandi hrossabóndi tilnefndur af Félagi hrossabænda. Landbúnaðarráðherra 

skipar stjórnina til þriggja ára í senn. 

5. gr. 

Hlutverk stjórnarinnar er að gera tillögur um val og forgangsröðun verkefna kynbóta- 

búsins, sölu eða leigu kynbótahrossa og að fjalla um aðra þætti starfseminnar sem um er getið í 
reglugerð þessari. 

Fundir stjórnar skulu haldnir heima á Hólum. 

6. gr. 

Skólastjóri Bændaskólans á Hólum kallar stjórnina saman til funda. Bændaskólinn sér 

stjórnarmönnum fyrir fæði og húsnæði meðan á fundum stendur, þeim að kostnaðarlausu. 
Störf stjórnarmanna eru ólaunuð, en bændaskólinn greiðir sanngjarnan ferðakostnað. 

1. gr. 

Allar ályktanir stjórnar skulu færðar í gjörðabók. Fundargerðir skulu undirritaðar. 

8. gr. 
Ræktun skal byggð á úrvali þeirra kynbótahrossa sem nú eru í eigu búsins. Heimilt er að 

kaupa eða leigja kynbótahross til búsins ef það þykir henta í ræktunarstarfinu. 

Stefnt skal að ræktun úrvalsreiðhrossa, og í ræktunarstarfinu skal beitt þeirri þekkingu og 
tækni er best þykir á hverjum tíma og vænlegust er til árangurs. 

Halda skal sérstaka skrá yfir öll hross búsins þar sem fram komi allar þær upplýsingar er 

nauðsynlegar teljast um viðkomandi gripi. Þar skal og getið hver verða afdrif hvers 

einstaklings. Við sölu skal geta kaupanda. 
Öll hross sem fæðast á búinu skulu merkt varanlega skv. númerakerfi B..Í. 

9. gr. 

Hross búsins skulu metin ár hvert samkvæmt reglum Búnaðarfélags Íslands. Stjórn 
búsins ákveður, að fengnu því mati, hvaða hross skulu sýnd á héraðssýningum, fjórðungs- og 
landsmótum.
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10. gr. 
Reikningshald hrossaræktarbúsins eða einstakra þátta í starfi þess skal vera hluti af 

reikningshaldi skólans og sundurliðast þar samkvæmt nánari ákvörðun skólayfirvalda og 
stjórnar á hverjum tíma. 

11. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum nr. 21/1965 öðlast þegar gildi. Jafnframt 

fellur úr gildi reglugerð nr. 93/1971 um sama efni. 

Landbúnaðarráðuneytið, 26. júní 1989. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Sveinbjörn Eyjólfsson. 

29. júní 1989 Nr. 337 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Húsavíkur. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Hitaveita Húsavíkur selur afnot hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa verið eða 
verða gerð í Húsavík og Reykjahreppi eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. 
og reglugerð staðfestri 25. maí 1970 um hitaveitu og hitalagnir í Húsavík. 

2. gr. 
Hitaveita Húsavíkur lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 
dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan 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 vatnshemils 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 fyrir hvernaðalhemil .................. 212,00 
b. Vatnsgjald á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils 482,00 
c. Vatnsgjaldpr.mi........ AAA 30,37 2 

A gjöld þessi leggst söluskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma.
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5. gr. 

Vilji notandi fá meira rennsli í kranalögn en er á miðstöðvarkerfi getur hann fengið 

sérskammtara á kranavatnslögn hjá hitaveitunni. Kranavatnsskammtarar í sambandi við 

aðalhemil eru af 4 gerðum og gefa þeir eftirfarandi rennslishlutföll milli miðstöðvarkerfis og 

kranavatnslagnar: 

A. 1.00/1.0 

B....2.00000 0 0.95/1.3 

CC... 0.90/1.7 

D......000 000 0.85/2.8 

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

6. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau greiðast til 

innheimtumanns eða í Landsbanka Íslands í Húsavík. 

Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru 

vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 7 daga frá gjalddaga. 

b) 

III. KAFLI 
7. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Húsavíkur skal vera sem hér segir fyrir eina heimaæð. 
Fyrir hús, sem hafa olíu-, kola- eða rafmagnskynditæki fyrir 1. október 1970. 

kr. 

Hús allt að 300 m? að utanmáli........... 00... 0. 47 000,00 

Hús 300-2000 m? að utanmáli fyrir300m' ......0000 000 47 000,00 

OB 0000 51,29 

á hvern rúmmetra þar yfir. 
Hús stærri en 2 000 m?aðutanmáli.........0. 000. 134 000,00 

fyrir2 O00m?0og ........0 000 38,27 

á hvern rúmmetra þar fram yfir. 
Fyrir önnur hús. 
Hús allt að 300 m?aðutanmáli ........... 000... 67 000,00 

Hús 300-2 O00 m?aðutanmáli ........%00 000 67 000,00 

fyrir300m?0og .........0. 0. 59,57 

á hvern rúmmetra þar yfir. 
Hús stærri en 2 O00m?aðutanmáli...........0 00. 0 167 000,00 

fyrir2 O00mM?0g ......00. 000 51,30 

á hvern rúmmetra þar yfir. 

Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á samainntakier.... 13 000,00 

Sé um óupphitað rými að ræða í atvinnuhúsnæði, svo sem vöruskemmum og því um líku, 

skal heimæðargjald einungis reiknað af því rými er hita skal þó sé lágmarksgjald tekið 

samkvæmt 300 m húsnæði. Verði hið upphitaða rými síðar stækkað þá komi til full 

gjaldtaka af þeirri aukningu. 

8. gr. 

Gjöld skv. 7. 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.
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IV. KAFLI 
9. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem heyþurrkunar eða 
ræktunar og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju 

tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

10. gr. 

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

11. gr. 

Hitaveita Húsavíkur hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3 
daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný, greiðir sá sem í vanskilum er, kr. 1 400,00 í hvert 
skipti. 

12. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Húsavíkur skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum 
hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum 
hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita 

vatnsins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, til að 

öðlast gildi 1. júní 1989, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins, nr. 267,30. maí 1989 og birtist 

til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama 
efnis, nr. 160, 20. mars 1989. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. júní 1989. 

F. h.r. 

Arni Þ. Arnason. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

27. júní 1989 Nr. 338 
GJALDSKRA 

Hitaveitu Rangæinga. 

1. gr. 

Hitaveita Rangæinga selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi veitunnar samkvæmt 
ákvæðum gjaldskrár þessarar. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi sem tengist veitunni í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til 

hitunar húss og neyslu enda verði ofnar þess taldir nægilega stórir að dómi hitaveitunnar. 

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

Hitaveitan lætur setja rennslismæli ásamt hemlum, sem takmarka hámarksrennsli við 

„ inntak og miðast gjald hitaveitunnar við mælt vatnsrennsli um mælinn. Stjórn hitaveitunnar er
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heimilt að selja vatn á veitusvæði hitaveitunnar samkvæmt mælum eða hemlum eða báðum 
kerfunum saman. Stjórn hitaveitunnar er heimilt að breyta kerfum einstakra húsa, enda sé 
slík breyting tilkynnt húseiganda með minnst 14 daga fyrirvara og gerð á kostnað hitaveitunn- 

ar. 
3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis sbr. 2. gr. 
Ef selt er vatn samkvæmt hámarksstillingu hemils verður stillingu hemils að jafnaði ekki 

hitaveituna. Hámarksstilling hemils gildir frá 1. desember til 30. nóvember þótt orkunotkun 

verði minni hluta ársins. 
Heimilt er að víkja frá reglum um hámarksstillingu hemils ef um er að ræða sölu á orku að 

sumarlagi til heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, sem getur nýtt umframorku á þessum 
árstíma. Orka til húshitunar á svæðinu hefur ætíð forgang umfram slíka orkusölu. 

4. gr. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt rennslismæli fyrir hvern rúmmetra vatns 

kr. 93,20 
Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 

vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 
Vatn um hemil er selt sem margfeldi af 0,5 mínútulítrum þó aldrei minna en 2,0 

mínútulítrar. 
Minnsta vatnsmagn sem selt er um hemil er fyrir íbúðar-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði 

0,7 l/mín. fyrir hverja 100 m', en fyrir iðnaðarhúsnæði 0,4 l/mín. fyrir hverja 100 m'. 

Fyrir vatn sem selt erum hemilgreiðast .........0.0 0... kr. 2 140,00 
fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

Á gjöldin leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. Þegar um afnot á 

heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar, sbr. 3. gr. getur hitaveitan vikið frá 

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

5. gr. 

Jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun innheimtist fyrir hvern mæli eða hemil á mánuði 

eftirfarandi fastagjald: 

a) Fyrirmælatilog með“ ............0 2 kr.  730,00 
b) Fyrirmælal"til2"............. 0000... kr. 1 460,00 
c) Fyrirmæla3"eðastærri.............. 000... kr. 2 920,00 

6. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt 4. og 5. gr. verða krafin mánaðarlega. Lesið verður af mælum 

að jafnaði tvisvar á ári, en notkun þess á milli áætluð. 

Þó er heimilt að fækka eða fjölga álestrum og/eða fækka gjalddögum. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrar- 

tíma hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir 

þaðgjald ............ 000 kr. 1 030,00 

1. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 
hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann þar sem 
hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 21 dags frá 

gjalddaga.



27. júní 1989 615 Nr. 338 

8. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir hverja heimæð: 

Fyrir hús allt að 400.m? ..........0.. 00... kr. 119 030,00 
Fyrir hús stærri en 400m? ................ 0 kr. 119 030,00 
að viðbættum................ 00. kr. 90,00 
fyrir hvern rúmmetra umfram 400. 

Ef um er að ræða atvinnuhúsnæði sem hitað er að hluta reiknast ekki heimæðagjald af 
þeim hluta húss sem ekki er hitaður. 

Hitaveitunni er heimilt að leggja sérstakar heimæðar samkvæmt reikningi eða samningi 
og fella niður heimæðagjald. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi með sérstökum mælum eða hemlum frá hitaveitunni og 
skal þágreiða................. 0. kr. 11 100,00 
í aukagjald fyrir hvern mæli eða hemil umfram þann fyrsta. 

Óski notandi sem hefur mæli/hemil að breyta og fá í staðinn hemil/mæli skal greiða 
kr. 2 130,00 

fyrir breytinguna. 

9. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að 2 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á 
um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

10. gr. 
Hitaveitunni er heimilt að krefja notanda um greiðslu innheimtugjalds hafi komið til 

stöðvunar orkuafhendingar og skal gjaldiðvera ................... kr. 1 030,00 
Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en orkuafhending er hafin á ný. 

Þó ekki komi til stöðvunar orkuafhendingar er hitaveitunni heimilt að krefja notandann um 
innheimutgjald vegna undirbúnings að stöðvun. 

11. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, í samræmi við 

breytingar á nefndri vísitölu, enda séu breytingar staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju 
sinni. 

12. gr. 

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

Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Rangæinga er hér með staðfest 

samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. júní 1989, með vísan til 
auglýsingar ráðuneytisins, nr. 267, 30. maí 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 161, 20. mars 1989. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. júní 1989. 

F. h. r. 

Arni Þ. Arnason. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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A.1 

A.2 

A.3 

B.1 

C.1 

C.2 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Húsavíkur. 

Raforkuverð — Yfirlit 

Á — Almennir taxtar. 

Verð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem eigi er 

sérstaklega talin hér á eftir: 

Orkugjald .........0 0000 7,52 kr/kWh 

Fast gjaldlfasa ..........0 000 1 840,00 kr/ár 

Verð á raforku til heimilisnotkunar 

Orkugjald ..........00 000 6,15 kr/kWh 

Fast gjaldlfasa .......0...0 000 1 840,00 kr/ár 

Verð á raforku til mannvirkjagerðar 

Orkugjald .......... 0000 9,98 kr/kWh 

Fastgjaldlfasa ........0.0 000 3131,00 kr/ár 

B — Afltaxtar. 

Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar. 

Fastagjald .......0..00 000 35 251,00 kr/ár 

Orkugjald ...........0 000 2,25 kr/kWh 

Aflgjald........ 0 8 814,00 kr/kWh/ár 

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 rafveit- 

unnar, að sammæla aðra notkun með vélanotkuninni. 

C — Hitun. 

Verð á raforku til órofinnar hitunar. 

Orkugjald .......0.. 000 3,90 kr/kWh 

Fastgjald ........0.0 0. 5 298,00 kr/ár 

Verð á raforku til rofinnar hitunar 

Orkugjald .......0.. 000 2,05 kr/kWh 

Fastgjald ......... 0. 3 431,00 kr/ár 

Roftími allt að tveir tímar tvisvar á sólarhring. 

Önnur fastagjöld. 

Fast gjald fyrir þriggja fasa notkun á A og C liðum skal vera tvöfalt. 

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 heim- 

taugar eru eftirfarandi:
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Málstraumur 
Heimtaugagjöld: 

2SA Í fasa.............. 9 110,00 
Ó3A | fasa........... 

45 100,00 
Ó3A 3 fasa............ 0 49 300,00 
IO0A 3 fasa. .......... 0 75 600,00 
200A 3 fasa. ........ AR 156 000,00 
SA 3 fasa. ....0... 244 000,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. Sé fyrirsjáanlegt vegna 
fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu heimtaugar verði meiri en 50% 
hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal greiða þann kostnað, sem umfram 50% er, 
samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, 
Þegar frost er í jörðu skal greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna húsveitu, og hún að mestu leyti notuð í 
þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til húsnæði undir stöðina, 
rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum hennar um staðsetningu 
stöðvar. 

Þegar aðalheimtaug er stækkuð skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug 
að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá 
þegar breytingin fer fram. 

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. 

1 400,00. 
3. gr. 

Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu Vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 
samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða kr. 1 400,00 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. júní 1989 með vísan til auglýsingar 
ráðuneytisins nr. 266, 30. maí 1989 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 170, 20. mars 1989. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. júní 1989. 

Arni Þ. Arnason.   

Guðrún Skúladóttir. 
B45



Nr. 340 618 29. júní 1989 

REGLUR 

um almenna skoðun ökutækja. 

1. gr. 

Ökutæki skráð hér á landi skal færa til almennrar skoðunar hjá Bifreiðaskoðun Íslands 

hf. samkvæmt því sem segir í reglum þessum, þannig að ganga megi úr skugga um hvort þau 

séu í lögmæltu ástandi. 

2. gr. 
Eftirtalin ökutæki skal skoða árlega almennri skoðun frá og með næsta ári eftir 

skráningu: 

Bifreiðir til annarra nota en fólksflutninga. 

Hópbifreiðir. 
Leigubifreiðir til mannflutninga. 

Bifreiðir sem ætlaðar eru til leigu í atvinnuskyni án ökumanns. 

Kennslubifreiðir. 

Ökutæki til neyðaraksturs. 

Eftirvagna sem eru 5000 kg að leyfðri heildarþyngd eða meira. 
Létt bifhjól. 5

0
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3. gr. 

Bifreiðir, bifhjól og skráða eftirvagna, sam eigi eru talin í 2. gr., skal skoða árlega 
almennri skoðun frá og með þriðja ári eftir að ökutækið var skráð fyrsta sinni. 

4. gr. 

Bifreiðaskoðun Íslands hf. ákveður hvar ökutæki skulu færð til almennrar skoðunar skv. 

reglum þessum. Bifreiðaskoðun Íslands hf. er heimilt að kveðja ökutæki til skoðunar á 

ákveðnum stað og á ákveðnum tíma. 

Eigandi/umráðamaður ökutækis ber ábyrgð á að ökutæki verði fært til skoðunar. 

5. gr. 

Bifreiðir og eftirvagna skal færa til almennrar skoðunar í þeim mánuði sem síðasti 

tölustafur á skráningarmerki ökutækisins vísar til. Þannig skal ökutæki með skráningarmerki 

sem endar á 1 fært til skoðunar í janúar og ökutæki með skráningarmerki sem endar á ( í 

október. Heimilt er þó að færa ökutæki til skoðunar allt að sex mánuðum fyrr á almanaksár- 
inu. 

Hafi eiganda/umráðamanni ökutækis eigi gefist kostur á að færa ökutækið til almennrar 
skoðunar í skoðunarmánuði þess skal það í síðasta lagi fært til skoðunar fyrir lok annars 

mánaðar þaðan í frá. 
Í einstökum byggðarlögum er Bifreiðaskoðun Íslands hf. heimilt að veita lengri 

almennan frest en ákveðinn er í 2. mgr. til að færa ökutæki sem þar eru til skoðunar eða að 

ákveða að ökutæki sem þar eru skuli færð fyrr til skoðunar en ákveðið er í 1. mgr. 

Bifreiðaskoðun Íslands hf. er heimilt að veita lengri frest til að færa Ökutæki til skoðunar 

ef ekki reynist unnt að færa ökutækið til skoðunar á tilskildum tíma vegna þess að það er 

óökufært. Frest þennan skal tilgreina á sérstökum miða sem eigandi/umráðamaður ökutækis- 
ins skal koma fyrir á áberandi stað við framrúðu eða á öðrum þeim stað í ökutækinu sem
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Bifreiðaskoðun áskilur. Á miðanum skal koma fram hvert er skráningarmerki ökutækisins, 
nafn eiganda/-umráðamanns, ástæða fyrir fresti og lok hans. Er fresturinn því aðeins gildur að 
miðinn sé á þeim stað sem tilskilið er og að forsendur frestsins séu enn fyrir hendi. 

Bifreiðaskoðun Íslands hf. ákveður hvenær færa skal bifhjól til almennrar skoðunar. 
Öll ökutæki skulu hafa verið færð til skoðunar fyrir árslok. 

6. gr. 
Nú hafa skráningarmerki ökutækis verið í vörslu Bifreiðaskoðunar Íslands hf. og skal þá 

færa ökutækið til almennrar skoðunar áður en skráningarmerki eru afhent að nýju. Þetta á þó 
ekki við um ökutæki sem ekki ber að færa til almennrar skoðunar á almanaksárinu eða ef 
ökutækið hefur þegar verið fært til almennrar skoðunar á árinu eða ef færa á það til almennrar 
skoðunar síðar á árinu og það hafði fengið almenna skoðun á næsta almanaksári á undan 
samkvæmt reglum þar um. Ökutæki sem lögregla hefur tekið skráningarmerki af vegna 
vanbúnaðar skal þó jafnan færa til skoðunar áður en skráningarmerki eru afhent að nýju. 

7. gr. 
Nú hefur ökutæki fengið almenna skoðun án athugasemda, eða gerðar hafa verið 

athugasemdir við atriði sem ekki hafa veruleg áhrif á akstursöryggi ökutækisins og eigandi/ 
umráðamaður þess ábyrgist að bæta þegar úr þeim, og skal þá ökutækið fá nýjan skoðunar- 
miða. Skoðunarmiða skal komið fyrir á þar til gerðum reit skráningarmerkis ef ökutækið ber 
þannig skráningarmerki en annars í vinstra og neðra horni framrúðu. 

Á skoðunarmiða skulu vera tölustafir sem segja til um það ár sem ökutækið skal næst fært 
til almennrar skoðunar. 

8. gr. 
Nú gerir skoðunarmaður athugasemdir við ásigkomulag ökutækis þannig að færa þarf 

það til skoðunar á ný og skal hann þá veita frest í einn dag ef gera þarf við ökutækið án tafar, en 
annars veitir hann þrjátíu daga frest til að færa ökutækið til endurskoðunar. Skoðunarmaður 
skal þá líma grænan miða yfir skoðunarmiða á skráningarmerki, eða í stað skoðunarmiða í 
framrúðu, er tilgreini þann mánuð sem ökuiækið skal í síðasta lagi fært til endurskoðunar. 

Nú kemur í ljós við skoðun ökutækis að búnaði þess er verulega áfátt þannig að 
umferðaröryggi stafar hætta af og skal þá skoðunarmaður banna notkun þess. Skal skoðunar- 
maður gefa það til kynna með því að líma rauðan miða yfir skoðunarmiða á skráningarmerki 
eða í stað skoðunarmiða í framrúðu, er kveði á um bann við notkun ökutækisins þar til því 
hefur verið komið í lögmælt ástand og það fært til endurskoðunar. Þó er heimilt að aka 
ökutæki stystu leið frá viðgerðarstað til endurskoðunar. 

9. gr. 
Endurskoðun má framkvæma á verkstæði ef Bifreiðaskoðun Íslands hf. hefur veitt 

verkstæðinu heimild til að annast slíka skoðun. 

10. gr. 
Auk skoðunarmiða á skráningarmerki eða í framrúðu skal skoðunarmaður færa niður- 

stöðu skoðunar í skráningarskírteini. Hann skal og láta eiganda/umráðamanni í té skýrslu um 
skoðunina.
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11. gr. 

Eigandi/umráðamaður ökutækis skal ábyrgjast að skoðunarmiði sé til staðar á skráning- 
armerki, eftir atvikum í framrúðu, ökutækisins og að miðinn sé ávallt greinilegur og læsilegur. 
Óheimilt er öðrum en starfsmönnum Bifreiðaskoðunar Íslands hf. eða skoðunarmönnum á 
viðurkenndu verkstæði að fjarlægja skoðunarmiða af skráningarmerki eða úr framrúðu 
ökutækis. 

12. gr. 

Þegar ný gerð skráningarmerkja er sett á ökutæki í stað skráningarmerkja af eldri gerð 
ræðst það af síðusta tölustaf á nýja skráningarmerkinu í hvaða mánuði það skuli fært til 

almennrar skoðunar, þó þannig að frestur til skoðunar skv. 2. mgr. 5. gr. skerðist ekki miðað 

við afhendingu nýju merkjanna. 

13. gr. 
Reglur þessar sem settar eru samkvæmt 67. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, öðlast 

gildi 1. ágúst 1989. 
Jafnframt falla úr gildi reglur um almenna skoðun ökutækja, nr. 44 8. febrúar 1989. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Ökutæki með skráningarmerkjum sem enda á 1-5 skal á árinu 1989 færa til almennrar 

skoðunar samkvæmt eldri reglum, þó þannig að þau skulu færð til skoðunar eigi síðar en 31. 

ágúst 1989. 

Ökutæki sem fengið hafa skoðunarmiða samkvæmt eldri reglum skal færa til almennrar 
skoðunar í samræmi við þann skoðunarmiða. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. júní 1989. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson.   
Ólafur W. Stefánsson. 
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REGLUGERÐ 
um umferðarmerki og notkun þeirra. 

I. UMFERÐARMERKI 
1. gr. 

Umferðarmerki skiptast í þessa flokka: 
Viðvörunarmerki. 

Bannmerki. 

Boðmerki. 

Leiðbeiningarmerki. 
Undirmerki. n

o
w
 

p>
 

A. Viðvörunarmerki. 

2. gr. 

Viðvörunarmerkjum er ætlað að vekja athygli vegfarenda á 

því að vegur sé hættulegur eða á einhverri sérstakri hættu á vegi. 

Viðvörunarmerki skal vera jafnhliða þríhyrningur með rauð- 

um jaðri og gulum miðfleti. Eitt af hornum þríhyrningsins skal 

snúa upp, nema á merki A6, þar skal eitt hornið snúa niður. Á gula 

fletinum skal vera svartlituð táknmynd þeirrar hættu sem 
framundan er. 

Viðvörunarmerki skulu eftir því sem þörf þykir glituð eða lýst 

þannig að þau sjáist vel í myrkri. 

Stærð viðvörunarmerkja skal vera sem hér segir: 

a. Venjuleg gerð: Lengd hliðarlínu 70 sm. Breidd jaðars 7 sm. 
b. Stærri gerð: Lengd hliðarlínu 90 sm. Breidd jaðars 9 sm. 

3..gr. 
Viðvörunarmerki eru þessi: 

AI Hættuleg beygja til hægri. 

Merki þetta ber að nota fyrir framan einstaka hægri beygju sem 

hættuleg er vegna legu vegarins eða þar sem vegsýn er stutt. 

A2 Hættuleg beygja til vinstri. 

Merki þetta ber að nota fyrir framan einstaka vinstri beygju sem er 

hættuleg vegna legu vegarins eða þar sem vegsýn er stutt.   A3 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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A3 Hættulegar beygjur, sú fyrsta til hægri. 

Merki þetta ber að nota fyrir framan vegarkafla þar sem tvær eða 

fleiri hættulegar beygjur eru, hvor eða hver nálægt annarri. Ef 

beygjur eru fleiri en tvær skal tilgreina lengd hins hættulega 

vegarkafla á undirmerki. 

Ad Hættulegar beygjur, sú fyrsta til vinstri. 

Merki þetta ber að nota fyrir framan vegarkafla þar sem tvær eða 

fleiri hættulegar beygjur eru, hvor eða hver nálægt annarri. Ef 

beygjur eru fleiri en tvær skal tilgreina lengd hins hættulega 

vegarkafla á undirmerki. 

A5 Hættuleg vegamót. 

Merki þetta má nota þar sem nauðsynlegt þykir áður en komið er 

að vegamótum þar sem umferð frá hægri hefur forgang, enda sé 

vegsýn slæm eða aðrar ástæður mæli sérstaklega með notkun 

merkisins. Ekki skal nota merkið í þéttbýli nema sérstakar ástæður 

mæli með því. 

A6 Biðskylda. 

Merki þetta ber að nota við vegamót þar sem ökumönnum ber að 

veita umferð á vegi sem ekið er inn á eða yfir forgang. 

  

AT-A9 Hættuleg vegamót þar sem umferð á vegi hefur forgang. 

Merki þessi má nota áður en komið er að vegamótum þar sem 

umferð á vegi sem merkið er við hefur forgang gagnvart umferð af 

hliðarvegi, enda séu merkin A6 eða B19 við hliðarveginn.
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A10 Hringakstur. 

Merki þetta má nota þegar torg með hringakstri er framundan og 

sérstakar ástæður valda því að viðvörunar er þörf. 

AlI Börn. 

Merki þetta ber að nota þar sem nauðsynlegt þykir að ökumenn 

sýni sérstaka aðgæslu í grennd við skóla, leikvelli eða aðra slíka 

staði þar sem vænta má ferða barna. Merkið ber einnig að nota þar 
sem ekið er inn á leikgötu. 

AI2 Gangbraut framundan. 

Merki þetta má nota til þess að vara við því að gangbraut sé 

framundan, enda sé vegsýn takmörkuð eða umferð að jafnaði 

hröð. Merkið má á sama hátt nota þar sem göngusvæði er 

framundan, einkum utan þéttbýlis. 

A13 Reiðmenn. 

Merki þetta má nota til þess að vara við því að reiðvegur þveri veg 

og þar sem sérstök ástæða er til að vara við umferð hestamanna. 

AI4 Vegur mjókkar. 

Merki þetta ber að nota þar sem nauðsynlegt þykir að benda á að 

vegur mjókki verulega. 

A1S Vegur mjókkar frá hægri. 

Merki þetta ber að nota þar sem nauðsynlegt þykir að benda á að 

vegur mjókki verulega á þann hátt sem merkið sýnir.
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A16 Vegur mjókkar frá vinstri. 

Merki þetta ber að nota þar sem nauðsynlegt þykir að benda á að 

vegur mjókki verulega á þann hátt sem merkið sýnir. 

A17 Vegavinna. 

Merki þetta ber að nota þegar nauðsynlegt þykir að benda á stað 

þar sem unnið er að framkvæmdum á vegi. 

A18 Brött brekka niður á við. 

Merki þetta ber að nota, ef nauðsynlegt þykir, áður en komið er að 

brattri brekku og aðstæður að öðru leyti fela í sér hættu. Hallinn 

skal tilgreindur í hundraðshlutum. 

A19 Brött brekka upp á við. 

Merki þetta ber að nota, ef nauðsynlegt þykir, áður en komið er að 

brattri brekku og aðstæður að öðru leyti fela í sér hættu. Hallinn 

skal tilgreindur í hundraðshlutum. 

A20 Ósléttur vegur. 

Merki þetta má nota áður en komið er að vegarkafla eða stað á 

vegi með bundnu slitlagi þar sem miklar ójöfnur eru á yfirborði 

akbrautar. Merki má einnig nota, ef þurfa þykir, þar sem malar- 

vegur tekur við af vegi með bundnu slitlagi. 

A21 Grjóthrun. Snjóflóð. 

Merki þetta má nota til þess að vekja athygli á grjóthrunshættu, 

grjóti sem fallið hefur á akbraut eða hættu á snjóflóði.
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A22 Steinkast. 

Merki þetta má nota áður en komið er að vegarkafla þar sem hætta 

er af steinkasti. 

A23 Umferðarljós. 

Merki þetta má nota þar sem æskilegt þykir áður en komið er að 

stað þar sem umferð er stjórnað með umferðarljósum. 

A24 Lásgflug. 

Merki þetta má nota til þess að vekja athygli á því að loftfar sem 

hefur sig til flugs eða lendir á flugvelli nálægt vegi kunni að fljúga 

lágt yfir hann. 

A25 Tvístefnuakstur. 

Merki þetta ber að nota þegar æskilegt þykir að vekja athygli á 

tvístefnuakstri á vegarkafla sem kemur í beinu framhaldi af 

einstefnuakstursvegi. 

A26 Jarðgöng. 

Merki þetta má nota til að vekja athygli á jarðgöngum sem eru 

framundan. 

A27 Sleipur vegur. 

Merki þetta má nota til þess að vara við stað á vegi eða vegarkafla 

þar sem hætta getur verið á að vegur sé mjög sleipur eða háll. 

Merkið skal þó ekki nota þar sem hálka er nema sérstakar ástæður 
mæli með því.
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A28 Önnur hætta. 

Merki þetta ber að nota þar sem ástæða þykir til að vara við hættu, 

annarri en að framan hefur verið getið. Gera skal nánari grein fyrir 

hættunni með undirmerki eða með tákni á merkinu sjálfu. Merkið 

má og nota án undirmerkis með öðru umferðarmerki ef ástæða 

þykir til að vara sérstaklega við hættu. 

B. Bannmerki. 

4. gr. 

Bannmerkjum er ætlað að banna eða mæla fyrir um umferð. 

Bannmerki skal vera hringlaga með rauðum jaðri og gulum 

miðfleti, að undanskildum merkjunum B2, B19, B21-- B24, B27 — 

B29 og B3S. Á hinum gula fleti skal merkið skýrt nánar með 

táknmynd eða svörtu letri. 

Bannmerki skulu eftir því sem þörf þykir glituð eða lýst 

þannig að þau sjáist vel í myrkri. 

Stærð bannmerkja skal vera sem hér segir: 

a. Venjuleg gerð: Þvermál 60 sm. Breidd jaðars 6 sm. 

b. Stærri gerð: Þvermál 80 sm. Breidd jaðars 8 sm. 
c. Minni gerð: Þvermál 40 sm. Breidd jaðars 4 sm. 

Merkið B19 skal vera að breidd 70 sm með 3 sm jaðri en stærri 

gerð 90 sm með 5 sm jaðri og minni gerð 60 sm með 2 sm jaðri. 
Í þéttbýli má þvermál merkjanna B21 og B24 vera 25 sm og 

breidd jaðars 3 sm. 

5. gr. 

Bannmerki eru þessi: 

BI Allur akstur bannaður. 

Merki þetta ber að nota þar sem umferð hvers konar ökutækja er 

bönnuð í báðar akstursáttir. 

B2 Innakstur bannaður. 

Merki þetta ber að nota þar sem umferð hvers konar ökutækja er 

bönnuð inn á veg.
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B3 Akstur vélknúinna ökutækja bannaður. 

B4 Akstur vélknúinna ökutækja, annarra en tvíhjóla, bannaður. 

BS Akstur vörubifreiða bannaður. 

Ef bannið nær ekki til allra vörubifreiða skal mesta leyfileg 

heildarþyngd letruð á undirmerki. 

Bó Akstur dráttarvéla, torfærutækja á hjólum og vinnuvéla bann- 

aður. 

B7 Akstur bifhjóla bannaður. 

B8 Akstur torfærutækja á beltum bannaður.
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B9 Akstur léttra bifhjóla bannaður. 

B10 Hjólreiðar bannaðar. 

BII Hestaumferð bönnuð. 

Merki þetta ber að nota þar sem bannað er að fara með hesta. 

B12 Umferð gangandi vegfarenda bönnuð. 

B13 Takmörkuð breidd ökutækja. 

Mesta leyfileg breidd ökutækja, með eða án farms, skal letruð á 

merkið. 

B14 Takmörkuð lengd ökutækja. 

Mesta leyfileg lengd ökutækja, þ.m.t. samtengdra ökutækja, með 

eða án farms, skal letruð á merkið.
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BIS Takmörkuð hæð ökutækja. 

Mesta leyfileg hæð ökutækja, með eða án farms, skal letruð á 

merkið. 

B16 Takmörkuð heildarþyngd ökutækja. 

Mesta leyfileg heildarþyngd ökutækja skal letruð á merkið. Ef 

ökutæki dregur annað ökutæki á takmörkunin við hvort ökutæki 
fyrir sig. 

B17 Takmörkuð heildarþyngd samtengdra ökutækja. 

Mesta leyfileg heildarþyngd samtengdra ökutækja skal letruð á 

merkið. Takmörkunin gildir einnig um einstök ökutæki. 

BI8 Takmarkaður öxulþungi. 

Hámark leyfðs öxulþunga ökutækja skal letrað á merkið. Leyfð 
þyngd á tvöfaldan öxul er þá 160% af tilgreindum öxulþunga. 

B19 Stöðvunarskylda við vegamót. 

Merki þetta skal setja við vegamót þar sem ökumönnum ber 

skilyrðislaust að nema staðar og veita umferð á vegi sem ekið er 
inn á eða yfir forgang. 

B20 Sérstök stöðvunarskylda. 

Merki þetta má nota þegar stöðva skal ökutæki annars staðar en 

við vegamót. Á neðri helming merkisins ber að letra skýringu á 

stöðvunarskyldu.
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B21 „Bannað að leggja ökutæki. 

Merki þetta ber að nota þar sem bannað er að leggja ökutæki. 

Bannið tekur aðeins til þess vegarhelmings sem merkið er á. 

Bannið gildir í akstursstefnu frá þeim stað þar sem merkið er og að 

næstu vegamótum. Ef bannið á ekki að ná að næstu vegamótum 

má setja upp merki á þeim stað þar sem banninu á að ljúka og þar 
undir ör sem snýr á móti akstursstefnunni. Ef bannið nær aðeins 

um skamman veg má nota eitt merki með undirmerki sem 

tilgreinir fjarlægðina. Ef þurfa þykir má árétta bannið með merki 

eða merkjum innan bannsvæðisins og þar undir örvum sem vísa í 
báðar áttir. Nái bannið aðeins til tiltekinna tegunda ökutækja skal 

velja undirmerki með upplýsingum um það. Þegar bannað er að 

leggja ökutækjum á tilteknum dögum eða tilteknum tíma dags eða 

lengur en t.d. 30 mín. skal letra um það upplýsingar á undirmerki. 

Merki þetta skal ekki nota þar sem stöðumælar eru en þeir 

gefa til kynna að heimild til þess að leggja ökutæki sé takmörkuð 

við tiltekið tímabil gegn greiðslu. 

B22 Mörk svæðis þar sem heimild til að leggja ökutæki er 

takmörkuð. 

Merki þetta ber að nota við akstursleiðir inn á svæði þar sem 

bannað er að leggja ökutæki nema í takmarkaðan tíma. Nánari 

upplýsingar um takmörkun skulu letraðar á merkið. 

B23 Mörk svæðis þar sem heimild til að leggja ökutæki er 

takmörkuð. 

Merki þetta ber að nota við akstursleiðir út af svæði þar sem 

bannað er að leggja ökutæki nema í takmarkaðan tíma. 

B24 Bannað að stöðva ökutæki. 

Merki þetta ber að nota þar sem bannað er að stöðva ökutæki, 

enda sé stöðvun eigi nauðsynleg vegna annarrar umferðar. Hlið- 

stæðar reglur gilda um notkun þessa merkis og um notkun 

merkisins B21.
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B25 Skylt að veita umferð sem kemur á móti forgang. 

Merki þetta má nota við vegarkafla eða stað á vegi þar sem 

aðstæður eru þannig að ökutæki geta ekki mæst og skylt er að veita 

umferð sem kemur á móti forgang. Þegar merki þetta er notað skal 

setja merkið DS upp við hinn enda vegarkafla eða hindrunar. 

B26 Sérstök takmörkun hámarkshraða. 

Merki þetta ber að nota til þess að sýna leyfðan hámarkshraða 

ökutækja í km á klst. Þegar hraðamörk varða eingöngu ökutæki 

með ákveðinni leyfðri heildarþyngd skal það tilgreint á undir- 

merki. Merkið gildir í akstursstefnu á þeim vegi sem það er sett við 

þar til önnur hraðamörk eru gefin til kynna með nýju merki B26 
eða merki B27, B28 eða D12 — D14. 

B27 Sérstakri takmörkun hámarkshraða lokið. 

Merki þetta ber að nota þar sem sérstakri takmörkun hámarks- 
hraða lýkur. 

B28 Mörk svæðis þar sem sérstök takmörkun hámarkshraða er. 

Merki þetta ber að nota við akstursleiðir inn á svæði þar sem 

sérstök takmörkun hámarkshraða er. Merkið gildir þar til tak- 

mörkunin er felld úr gildi með merki B29, D13 eða D14. 

B29 Mörk svæðis þar sem sérstakri takmörkun hámarkshraða 
lýkur. 

Merki þetta ber að nota við akstursleiðir út af svæði þar sem 

sérstakri takmörkun hámarkshraða lýkur.
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B30 Hægri beygja bönnuð. 

Merki þetta má nota við vegamót þar sem hægri beygja er bönnuð. 

B31 Vinstri beygja bönnuð. 

Merki þetta má nota við vegamót þar sem vinstri beygja er 

bönnuð. 

B32  U-beygja bönnuð. 

Merki þetta ber að nota þar sem bannað er að snúa ökutæki við á 

vegi. Merki sem er sett við vegamót táknar að bannað sé að snúa 

ökutæki við á þeim vegamótum. Ella táknar merkið að bannað sé 

að snúa ökutæki við fram að næstu vegamótum nema annað komi 

fram á undirmerki. 

B33 Framúrakstur bannaður. 

Merki þetta ber að nota þar sem bannað er að aka fram úr öðrum 

vélknúnum ökutækjum en tvíhjóla. 

B34 Framúrakstur vörubifreiða bannaður. 

Merki þetta ber að nota þar sem vörubifreiðum, þ.m.t. samtengd- 

um ökutækjum, með meiri leyfðri heildarþyngd en 3500 kg er 

bannað að aka fram úr öðrum vélknúnum ökutækjum en tvíhjóla. 

B35 Banni við framúrakstri lokið. 

Merki þetta ber að nota þegar banni við framúrakstri lýkur. Ef 

bannsvæði er stutt má í stað þessa merkis nota merkin B33 eða B34 

með undirmerki.
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C. Boðmerki 

6. gr. 

Boðmerkjum er ætlað að mæla fyrir um umferð. 

Boðmerki skal vera hringlaga með hvítum jaðri og hvítu tákni 
á bláum fleti. 

Boðmerki skulu, eftir því sem þörf þykir, glituð eða lýst 
þannig að þau sjáist vel í myrkri. 

Stærð boðmerkja skal vera sem hér segir: 

a. Venjuleg gerð: Þvermál 60 sm. 
b. Minni gerð: Þvermál 50 sm. 

Heimilt er að nota merki sem er 30 sm í þvermál við 

umferðarljós og á umferðareyjum. 

7. gr. 

Boðmerki eru þessi: 

  

CI-C8 Akstursstefnumerki. 

Merki þessi má nota þar sem mælt er fyrir um ákveðna aksturs- 

stefnu og má aðeins aka í þá átt eða þær áttir sem örin eða örvarnar 

benda. Heimilt er að nota merkin C5 og CT í stað merkjanna B30 
eða B31 ef það er talið æskilegra.



Nr. 341 

  
  

KR 
634 S. júlí 1989 

/ 

C9-CI1 Akbrautarmerki. 

   
Merki þessi má nota til þess að benda ökumönnum á þá akbraut 

eða þann hluta akbrautar sem þeir skulu nota. Þar sem merkið C11 

er sett má aka þeim megin merkisins sem ökumaður kýs. 

CI2 Hringakstur. 

Merki þetta má nota við hringtorg og sýna örvarnar þá átt sem ekið 

skal í. 

C13 Hjólreiðastígur. 

Merki þetta má nota við stíga sem hjólreiðamenn skulu nota en 

ekki aðrir ökumenn. 

CI4 Gangstígur. 

Merki þetta má nota við stíga sem gangandi vegfarendur skulu 

nota en ekki aðrir. Um heimild til að hjóla á gangstíg fer eftir 

umferðarlögum. 

C15 Gang- og hjólreiðastígur. 

Merki þetta má nota við stíga sem gangandi vegfarendur og 

hjólreiðamenn skulu nota en ekki aðrir. 

Cló Reiðvegur. 

Merki þetta má nota við vegi sem hestamenn skulu nota en ekki 

aðrir.



5. júlí 1989 

  

635 Nr. 341 

D. Leiðbeiningarmerki. 

8. gr. 

Leiðbeiningarmerkjum er ætlað að gefa vegfarendum upplýs- 
ingar um ýmis atriði sem telja má þýðingarmikil fyrir umferðina. 

Leiðbeiningarmerki skal vera rétthyrndur ferhyrningur 

þannig sett að tvær hliðar séu láréttar, þó skulu merkin D3 og D4 

þannig sett að eitt hornið snúi niður. Hengja má merkin yfir 
akbraut ef hagkvæmt þykir. 

Litur leiðbeiningarmerkja skal vera eins og sýnt er í 9. gr. 

Merkin D44 - D48 mega þó vera blá með hvítum táknum. Merkin 

D52 og D53 skulu vera með rauðum ramma, örvum og áletrun 

þegar vísað er til athyglisverðra staða, flugvalla, hafna, opinberra 
bygginga eða annarra þjónustustaða. 

Leiðbeiningarmerki skulu, eftir því sem þörf þykir, glituð eða 
lýst þannig að þau sjáist vel í myrkri. 

Stærð leiðbeiningarmerkja skal háð samþykki vegamálastjóra 

að því er varðar þjóðvegi utan kaupstaða og kauptúna og sýsluvegi 
en ella lögreglustjóra. 

9. gr. 
Leiðbeiningarmerki skiptast í þessa undirflokka: 
Upplýsingamerki (D1 — D15). 

Þjónustumerki (D16 — D43). 

Leiðamerki og vegvísa (D44 — D6S5). 

Upplýsingamerki. 

DI  Bifreiðastæði. 

Merki þetta er notað til þess að sýna hvar bifreiðastæði eru. 

D2 Gangbraut. 

Merki þetta er notað við gangbraut og skal vera báðum megin 

akbrautar. Ef eyja er á akbraut má merkið einnig vera þar.
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D3 Aðalbraut. 

Merki þetta er notað til þess að gefa til kynna að umferð á vegi sem 

merkið er við hafi forgang gagnvart umferð af hliðarvegi. Merkið 

er sett þar sem aðalbraut byrjar, svo og við vegamót eftir því sem 

þurfa þykir, enda séu merkin A6 og B19 sett við hliðarveginn. 

D4 Aðalbraut endar. 

Merki þetta er notað þar sem aðalbraut endar. Heimilt er að nota 

merkið ásamt undirmerki nokkru áður en aðalbraut lýkur. 

D5 Umferð á móti veitir forgang. 

Merki þetta er notað við annan enda vegarkafla eða staðar á vegi 

þar sem merkið B25 er við hinn endann. 

Dó Útskot. 

Merki þetta er notað á mjóum vegi þar sem sérstök aðstaða er til að 

mætast eða aka framúr. 

D7 Einstefna. 

Merki þetta er notað þar sem æskilegt þykir að gefa til kynna að 

einstefnuakstur sé á vegi. Ef henta þykir má setja merkið þannig 

að Örin vísi upp. 

D8 Botngata. 

Merki þetta er notað til þess að gefa til kynna að vegur sé lokaður í 

annan endann.
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D9 Biðstöð leigubifreiða. 

DI0  Biðstöð strætisvagna og áætlunarbifreiða. 

DII Umferð fatlaðra. 

DI2 Þéttbýli. 

Merki þetta ber að nota við akstursleiðir inn á svæði þar sem 
ákvæði umferðarlaganna um þéttbýli gilda. 

'D13 Þéttbýli lokið. 

Merki þetta er notað til að gefa tilkynna að reglur um þéttbýli gildi 
ekki lengur. 

DI4 Vistgata. 

Merki þetta ber að nota við akstursleiðir inn á svæði þar sem 

ákvæði umferðarlaganna um vistgötur gilda. 

DIS Vistgötu lokið. 

Merki þetta er notað til að gefa tilkynna að reglur um vistgötu gildi 

ekki lengur. 

A 39
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Þjónustumerki. 

DI16 Slysahjálp. 

Merki þetta er notað til að gefa til kynna stað þar sem slysahjálp er 

veitt. 

DI7 Almenningssími eða neyðarsími. 

DI8 Bifreiðaverkstæði. 

DI9 Bensínstöð. 

Merki þetta er notað til að gefa tilkynna bensínstöð þar sem langt 

er milli bensínstöðva. 

D20 Veitingastofa. 

D21 Veitingahús.
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D22 Tjaldsvæði. 

Merki þetta er notað við viðurkennd tjaldsvæði. 

D23 Hjólhýsasvæði. 

Merki þetta er notað við viðurkennd hjólhýsasvæði. 

D24 Farfuglaheimili. 

D25 Hóiel, gistiheimili. 

D26 Sundstaður. 

D27 Sumarhús. 

Nr. 341
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D28 Athyglisverður staður. 

Merki þetta er notað þar sem ástæða þykir til að benda vegfarend- 

um á athyglisverða staði, svo sem fornminjar, byggðasöfn, sérstætt 
landslag og útsýni.     

D29 Gönguleið. 

Merki þetta er notað við upphaf gönguleiðar. 

D30 Flugvöllur fyrir áætlunarflug. 

  D31 Bílferja. 

  D32 Neyðarskýli.   
D33 Sæluhús.  
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D34 

D35 

D36 

D37 

D38 

641 

Svefnpokapláss. 

Eldunaraðstaða. 

Heimilisveitingar. 

Hestaleiga. 

Veiðileyfi. 

D39 Skíðalyfta. 

Nr. 341
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D40 Almenningssalerni. 

  
D41 Upplýsingar. 

Merki þetta er notað til að vísa á stað þar sem ferðamönnum eru 
veittar upplýsingar.   

    a D42 Hjólbarðaverkstæði. 

    D43 Ferðamannaverslun. 
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Leiðamerki og vegvísar. 

D44 Akreinar við vegamót. 

Merki þetta er notað áður en komið er að vegamótum til leiðbein- 

ingar ökumönnum um það hvaða akrein þeir skuli velja. 

  

D45 Akreinamerki. 

Merki þetta er notað til þess að sýna fjölda akreina á akbraut og 
akstursstefnu á einstökum akreinum. 

    

  

D46-D48 Akreinamerki. 

Merki þessi eru sett yfir akbraut til leiðbeiningar ökumönnum um 

það hvaða akrein þeir skuli velja. 

D49 Vegvísir. 

Merki þetta má setja við vegamót. Letra skal staðarheiti eða 

sveitar á merkið, svo og vegnúmer og fjarlægð í km eftir því sem 

ástæða þykir til.
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DS0 Vegvísir. 

  

  

Merki þetta má setja við vegamót. Letra skal staðarheiti, vegnúm- 

er og fjarlægð í km á merkið eftir því sem ástæða þykir til. 
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DS1 Vegvísir til athyglisverðs staðar, flugvallar, hafnar, opin- 

berrar byggingar eða annars þjónustustaðar. 
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DS2 Fráreinavísir. 

Merki þetta má setja þar sem frárein byrjar. Letra skal staðarheiti 

og vegnúmer á merkið eftir því sem ástæða þykir til. 

  

4 nm (4) Keflavík 40 
Hafnarfjörður 4     

  

Vatnsendi 6 

€ (412) Gbr- Vifilsstaðir 
  

  

Garðabær 2 

Gbr-Miðbær =>       

D53 Töfluvegvísir. 

Merki þetta má setja við vegamót, einkum þar sem akreinar eru 

fleiri en ein. Letra skal staðarheiti, vegnúmer og fjarlægð í km á 
merkið eftir því sem ástæða þykir til. Vísun beint áfram komi efst, 
því næst vísun til vinstri og neðst vísun til hægri.
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DS4 Leiðamerki. 

Merki þetta má setja við vegamót fjölfarinna vega þar sem talið er 

að vegvísar veiti ekki nægilegar leiðbeiningar. 

  

  

  

Seltjarnarnes 

| Reykjavík 

Kringla 

I 

  

  
  

DS5S Leiðavísir. 

Merki þessu má koma fyrir yfir vegi nærri vegamótum, t.d. á 

merkjabrú. Á merkinu skal vera ör fyrir sérhverja akrein. Letra 

skal staðarheiti og vegnúmer á leiðavísi eftir því sem ástæða þykir 

  

til. 

4 (4) Keflavík 
Kópavogur 

Reykjavík 

- Mjódd Kóp- 
Smiðjur 

hverfi       
D56 Staðarleiðamerki. 

Merki þetta má setja 150 - 250 m frá vegamótum og sýnir það 

einfaldaða mynd af þeim. Letra skal staðarheiti og vegnúmer á 

merkið eftir því sem ástæða þykir til. Á vegamótunum skal síðan 

setja upp merki af gerðinni D50, D52, D53 eða D5S eftir því sem 

við á.
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C41 | Reykjavík-Miðbær 

Á Seltjarn- 

sí arnes 
Reykjavík 

- Kringla 

L49 | Mosfells- 
ð bær 

DS7 Akreinaleiðamerki. 

      

Merki þetta má setja 150 - 250 m frá vegamótum til leiðbeiningar 

ökumönnum um það hvaða akrein þeir skuli velja. Letra skal 

staðarheiti og vegnúmer á merkið eftir því sem ástæða þykir til. Á 

vegamótunum skal síðan setja upp merki af gerðinni D50, D52, 

D53 eða DSS eftir því sem við á. 

  

4 (417) A) A| Keflavík 

Hafnarfjörður 

ég (412 Vatnsendi 

Garðabær Fr 

  

  

  

      
  

DS8 Töfluleiðamerki. 

Merki þetta má setja 150 - 250 m frá vegamótum. Vísun beint 
áfram komi efst, því næst vísun til vinstri og neðst vísun til hægri. 

Letra skal staðarheiti og vegnúmer á merkið eftir því sem ástæða 

þykir til. Á vegamótunum skal síðan setja upp merki af gerðinni 

D50, D52, D53 eða DSS eftir því sem við á.
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DS9 Staðarvísir. 

Merki þetta má setja við veg til þess að vísa á tiltekinn stað, svo 

sem býli. 

D60 Staðarmerki. 

a Merki þetta má setja upp til þess að tilgreina heiti staðar eða 
EP: þéttbýlis, hreppamörk, örnefni o.þ.h. 

  

    
Hamraborg Dól Götunafn eða vegarheiti. 
  

Dó2 Vegnúmer. 

FL 

é í 
N N Dó3 Vegnúmer. 

Er am am nm Merkið sýnir leið að vegi með tilgreindu vegnúmeri. 

  

    

! Á Dó4 Sýslu-/sveitarfélagsmerki. 

t é } Merki þetta má setja við veg á mörkum sýslu eða sveitarfélags. 

Reykjavik Letra skal nafn sýslu eða sveitarfélags á merkið. Þar má ennfremur 
  setja tákn sýslu eða sveitarfélags í réttum litum. 

  

Borgarnes 

Ísafjörður 
Akureyri 

Egilsstaðir   

  

  
  

Dó5 Fjarlægðamerki. 

Merki þetta má setja við veg eftir að komið er fram hjá vegamót- 
um, t.d. á bakhlið leiðamerkis. Efst á merkinu er vegnúmer þess 
vegar sem ekið er á og staðarheiti þar undir. Fyrst er heiti þess 
staðar sem fjærstur er o. s. frv.
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Seltoss 

Uxahryggir 
Þingvellir 

Reykjavík   

  

    

Dó6 Upplýsingatafla. 

E. Undirmerki. 

10. gr. 

Ef talin er þörf nánari leiðbeininga eða skýringa við umferð- 

armerki má nota til þess undirmerki með táknmynd eða áletrun. 

Undirmerki skal vera rétthyrnt í sama lit og aðalmerki. Undir- 

merki með merkjunum B21 og B24 skulu þó vera gul með rauðum 

jaðri. 

Helstu undirmerki eru: 

(2607 | UI Fjarlægð að hættu eða til þess staðar sem bann eða leiðbeining 

varðar. 

{200 - 800m | U2 Fjarlægð hættusvæðis eða bannsvæðis. 

U3-U5 Lengd bannsvæðis.
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Uó Gildistími banns. 

U7 Gildistími leyfis. 

Ug-U10 Hvernig lagt skal í bifreiðastæði. 

Merki þessi eru notuð með merkinu D1 og sýna hvernig lagt skal í 

bifreiðastæði. 

UII  Bifreiðastæði fyrir fatlaða. 

Merki þetta er notað með merkinu D1 og sýnir bifreiðastæði fyrir 

fatlaða. 

nn 

= L L   

UI2-U13 Vísun til staðar. 

UI4 Leið aðalbrautar á vegamótum. 

UIS Umferð sjónskertra. 

Ul6 Umferð heyrnarskertra.
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11. gr. 

Umferðarmerki skulu sett þannig að þau sjáist greinilega, að 

jafnaði hægra megin við veg miðað við akstursstefnu. 
Viðvörunarmerki, bannmerki og leiðbeiningarmerki má setja 

báðum megin vegar ef þörf þykir. Ef tvær aðgreindar akbrautir eru 

á vegi má setja merki eða aukamerki á umferðareyju. Setja má 

merki yfir akbraut ef hagkvæmt þykir. Nægilegt er að leiðbeining- 

armerkin D6, D49, D59 og D60 séu vinstra megin við veg miðað 

við akstursstefnu. 
Viðvörunarmerki ber jafnan að setja 25 — 250 m frá hættu- 

staðnum og er heimilt að nota fleiri en eitt merki ef hinn hættulegi 

vegarkafli er langur. Í þéttbýli skal merkið A6 aldrei vera lengra 

frá vegamótum en 25 m og utan þéttbýlis 50 m. Heimilt er þó að 

nota merkið fjær vegamótum til leiðbeiningar um að bið- eða 

stöðvunarskylda sé framundan. Skal þá á undirmerki letra fjar- 

lægð að vegamótum og orðið „stans“ ef um stöðvunarskyldu er að 

ræða. 
Bannmerki ber að setja sem næst þeim stað sem merkið á við. 

Merkin B30 — B32 má þó setja í nokkurri fjarlægð frá vegamótum. 

Leiðbeiningarmerki ber að setja hæfilega langt frá þeim stað 

er leiðbeining vísar til. 

12. gr. 

Merki skal festa á jarðfasta stöng í hæfilegri fjarlægð frá 

vegarbrún. Hæð mæld frá vegi að merki skal að jafnaði vera nálægt 

150 sm, en allt að 220 sm í þéttbýli eða annars staðar þar sem 

aðstæður eru þannig að merki geti valdið hættu fyrir gangandi 

vegfarendur. Hæð merkis mæld frá vegi má vera 100 sm ef tryggt er 

að merkið hindrar ekki vegsýn vegfarenda á hliðarvegi. Hæð 
merkjanna D50 - D52 mæld frá vegi skal þó að jafnaði vera u.þ.b. 

50 sm. 

II. MERKING Á YFIRBORÐI VEGA 

13. gr. 

Þar sem vegur er með bundnu slitlagi má marka hann með 
hvítum línum til leiðbeiningar umferðinni. Hindrunarlínur, 

akreinalínur og bannsvæði milli umferðar í gagnstæðar áttir skulu 
þó vera gular, svo og línur samkvæmt 24. gr. Þar sem ekki er 

götulýsing skulu línur glitaðar eftir því sem fært þykir.
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A. Merking langsum eftir akbraut. 

14. gr. 

Akreinalínur eru brotnar línur langsum eftir ákbraut. Aka má 

yfir akreinalínu enda sé gætt fyllstu varúðar. 

Akreinalínur skulu vera 10 sm breiðar. Akreinalínur sem 
marka akreinar fyrir sérstaka umferð, t.d. strætisvagna, skulu vera 

20 sm breiðar. Sama gildir um akreinalínur sem marka aðreinar 

eða fráreinar. 

15. gr. 

Hindrunarlínur eru óbrotnar línur langsum eftir akbraut. 

Hindrunarlínur gefa til kynna að hættulegt sé og óheimilt að aka 

yfir þær nema brýna nauðsyn beri til. Þar sem akreinalína er 

samhliða hindrunarlínu má þó aka yfir hindrunarlínu þeim megin 
frá sem akreinalínan er, enda sé gætt fyllstu varúðar. 

Hindrunarlínur skal einkum nota á hæðum og í beygjum þar 

sem vegsýn er verulega skert, við gatnamót til að skipta akbraut 

með umferð í gagnstæðar áttir eða í sömu átt, framan við 
umferðareyjar, gangbrautir eða umferðarmannvirki. 

Hindrunarlína milli umferðar í gagnstæðar áttir á vegi með 

fleiri en tvær akreinar skal vera tvöföld. 

Hindrunarlínur skulu vera 10 sm breiðar. 

16. gr. 

Markalínur eru óbrotnar eða brotnar línur meðfram brúnum 
akbrautar. 

Óbrotnar markalínur marka þann hluta akbrautar sem ætlað- 

ur er ökutækjum á ferð. Óheimilt er að aka yfir þær néma nauðsyn 
beri til og skal þá gætt ýtrustu varúðar. 

Brotnar markalínur marka akbraut gagnvart hliðarvegi, út- 

skotum, bifreiðastæðum og leiðum að og frá þjónustustöðvum. 
Markalínur skulu vera 10 — 20 sm breiðar. 

B. Merking þversum á akbraut. 

17. gr. 

Stöðvunarlínur eru óbrotnar línur þvert á akbraut. Þær sýna 
hvar stöðva skal ökutæki við umferðarljós eða þar sem stöðvunar- 

skylda er við vegamót. Breidd stöðvunarlína skal vera 30 — 60 sm.
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18. gr. 

Biðskyldulínur eru röð þríhyrninga þvert á akbraut. Þær sýna 

hvar stöðva ber ökutæki þar sem biðskylda er við vegamót. Breidd 

biðskyldulína skal vera 30 — 60 sm. 

19. gr. 

Gangbrautir yfir akbraut skulu að jafnaði merktar með 

hvítum samhliða röndum langsum á vegi. Heimilt er þó að merkja 
gangbraut með tveimur óbrotnum línum eða bóluröðum þvert yfir 

akbrautina. Merki þessi má einnig nota þar sem hjólreiðastígur 

eða reiðvegur þverar veg. 

C. Aðrar merkingar á yfirborði vega. 

20. gr. 

Stýrilínur eru brotnar línur sem nota má til þess að afmarka 

sérstakar akreinar fyrir umferð sem beygir á vegamótum. Stýrilín- 

ur skulu vera 10 sm breiðar. 

21. gr. 

Bannsvæði eru svæði á vegi eða götu sem ekki eru ætluð 

umferð eða stöðu ökutækja. Bannsvæðin skal afmarka með 

óbrotnum markalínum og auðkenna þau með skálínum sem 

mynda sem næst 45? horn við akstursstefnu. Breidd skálína skal 

vera 20 — 30 sm. 

22. gr. 

Hvítar örvar á akbraut benda á þá akrein sem nota skal ef 

ætlunin er að aka í þá átt sem örin vísar. Önnur tákn eða letur má 

setja á akbraut til þess að vekja athygli á umferðarmerkjum eða 

öðrum atriðum umferðinni viðkomandi.
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23. gr. 

Bifreiðastæði eru merkt með 5 — 10 sm breiðum línum, heilum 

eða brotnum. Þegar ökutæki er lagt á merkt stæði skal það allt vera 

innan línanna. 

Bifreiðastæði ætluð sérstökum aðilum eru merkt á sama hátt 

en með hornalínum að auki. 

24. gr. 

Gul óbrotin lína meðfram brún akbrautar afmarkar nánar 

bann við því að ökutæki sé stöðvað þar. 

Gul brotin lína meðfram brún akbrautar afmarkar nánar bann 

við því að ökutæki sé lagt þar. 

III. ÖNNUR MERKI 

25. gr. 

Ef glitmerki eru notuð til þess að merka vegarbrún, t.d. á 

kantstikum, skulu þau sýna tautt eða rauðgult endurskin á hægri 

vegarbrún og hvítt á vinstri vegarbrún miðað við akstursstefnu. 

26. gr. 

Bráarenda, síma- og rafmagnsstaura og aðra slíka hluti við 

veg sem valdið geta vegfarendum hættu má merkja með svörtum 

og gulum skástrikum sem vísa að vegi. 

Þar sem vegur greinist frá öðrum vegi má setja merki með 

svörtum og gulum skástrikum sem mynda Örvar er vísa upp: 

27. gr. 

Þegar stefna vegar breytist og aðstæður bera það ekki greini- 

lega með sér má setja við vegarbrún merki með svörtum og gulum 

skástrikum sem mynda örvar í akstursstefnu. 

Þegar vegur endar og aðstæður bera það ekki greinilega með 

sér má setja við vegarbrún merki með svörtum og gulum skástrík- 

um sem mynda örvar í akstursstefnu. 

28. gr. 

Nota má önnur merki en um getur í 25., 26. og 27. gr. þegar 

sérstök ástæða þykir til, svo sem vegna vinnu við framkvæmdir á 

eða við veg. 

A 40
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IV. UMFERÐARLJÓS 

A. Ljósmerki fyrir umferð ökutækja. 

29. gr. 

Ljósmerki til að stjórna umferð skulu vera hringlaga og rauð, 

gul og græn að lit. Ef fleiri en eitt ljósmerki er notað á sama stað 

skulu ljósker vera í lóðréttri röð með rauðu ljósi efst en grænu 

neðst. 

Rautt ljós merkir að ökutæki skuli stöðvað við stöðvunarlínu 

eða við umferðarljósastólpa ef stöðvunarlína er ekki á vegi. 

Rautt ljós sem logar samtímis gulu ljósi hefur sömu merkingu 

og rauða ljósið eitt sér en gefur til kynna að grænt ljós sé að koma. 

Óheimilt er að halda áfram fyrr en græna ljósið er komið. 

Grænt ljós merkir að aka megi yfir stöðvunarlínu eða framhjá 

umferðarljósastólpa. Grænt ljós á vegamótum heimilar þó ekki 

ökumönnum að halda áfram ef þverumferð er enn á vegamótunum 

eða umferð er svo þétt í akstursstefnu þeirra að miklar líkur séu til 

að þeir nái ekki yfir vegamótin áður en ljósin skipta yfir í rautt. 

Heimilt er að beygja til hægri eða vinstri ef það er ekki bannað með 

umferðarmerki eða ljósör. Sá sem beygir skal veita umferð sem á 

móti kemur forgang, svo og umferð þeirra sem ganga á móti grænu 

ljósi. Grænt ljós leysir ökumenn ekki undan skyldu skv. umferðar- 
lögum til að sýna ýtrustu varúð. 

Gult ljós eitt sér merkir að numið skuli staðar við stöðvunar- 

línu nema ökutæki sé komið svo nálægt stöðvunarlínu þegar gula 

ljósið kviknar að það verði ekki stöðvað með fullu öryggi, og skal 

því þá ekið áfram. Þar sem stöðvunarlína er ekki á vegi skal numið 
staðar við umferðarljósastólpa. 

Græn ljósör merkir að ökutæki megi aðeins fara í þá stefnu 
sem örin sýnir. Græn ljósör sem vísar beint upp merkir að ökutæki 
megi halda beint áfram. Græn ljósör til hliðar við grænt ljós merkir 
að ökutæki skuli fara í þá stefnu sem örin vísar þó að önnur ljós logi 
samtímis, enda sé ökutækið á þeirri akrein sem ætluð er þeirri 
akstursstefnu. Ef slökkt er á grænni beygjur en græna ljósið á 
aðalljóskerinu logar má aka í þá stefnu sem örin annars vísar til, en 
veita ber þá umferð sem á móti kemur forgang, svo og umferð 
þeirra sem ganga á móti grænu ljósi. 

Rauð eða gul ljósör merkir að bannað sé að aka í þá stefnu sem 
Örin sýnir. 

Eitt eða tvö rauð ljós á sama stólpa sem kvikna og slokkna á 
víxl merkja að ökutæki skuli nema staðar við stöðvunarlínu eða 
umferðarljósastólpa. 

Eitt eða tvö gul ljós á sama stólpa sem kvikna og slokkna á víxl 
merkja að ökutæki megi halda áfram með ýtrustu varúð. 

Umferðarljós fyrir strætisvagna. Öll ljóskerin gefa frá sér hvítt 
ljós. Efsta ljósið jafngildir rauðu ljósi á venjulegum umferðarljós-
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um, ljós í miðju jafngildir gulu ljósi og neðsta ljósið jafngildir 

grænu ljósi. Slík umferðarljós má setja á vegamót þar sem er 

biðstöð eða sérakrein fyrir strætisvagna. 

B. Ljósmerki fyrir gangandi vegfarendur. 

30. gr. 

Ljósmerki fyrir gangandi vegfarendur skulu vera tvö, rautt og 

grænt, og skal rauða ljósið vera fyrir ofan græna ljósið. Rauða 

ljósið skal sýna mann í kyrrstöðu en græna ljósið mann á göngu. 

Rautt ljós merkir að ekki megi ganga út á akbraut. 

Grænt ljós merkir að gangandi vegfarendur megi ganga yfir 

akbraut. Ef vegfarandi er kominn út á akbraut þegar ljósaskipti 

verða skal hann halda áfram yfir á næstu gangstétt eða umferðar- 

eyju. Grænt ljós sem slokknar og kviknar á víxl merkir að græna 

ljósið sé senn á enda og rauða ljósið sé að koma. 

Hljóðmerki má nota ásamt ljósmerki til sérstakrar leiðbein- 

ingar fyrir gangandi vegfarendur. 

31. gr. 
Á vegamótum, þar sem ekki eru sérstök ljósmerki fyrir 

gangandi vegfarendur skulu allir vegfarendur fara eftir ljósmerkj- 

um fyrir umferð ökutækja. 

V. MERKJAGJÖF LÖGREGLU 

32. gr. 

Merki sem lögreglumaður gefur við umferðarstjórn tákna: 

a. Útréttur handleggur (annar eða báðir) táknar að vegfarandi 

sem nálgast að framan eða að aftan skal nema staðar. Sá sem 
nálgast frá hlið má aka framhjá. 

b. Uppréttur handleggur táknar að allir vegfarendur skulu nema 

staðar. Ökumaður sem kominn er það langt að hann getur ekki 

stöðvað ökutækið án hættu má halda áfram. Vegfarandi sem er 
á vegamótum skal aka út af þeim. 

c. Rautt ljós sem sveiflað er táknar að vegfarandi sem ljósinu er 

beint að skal nema staðar.
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VI. ÝMIS ÁKVÆÐI 

33. gr. 
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Litur, lögun og táknmynd umferðarmerkja skal að jafnaði 

vera eins og sýnt er að framan, svo og dæmi um merkingar á 

yfirborði vega. 
Bókstafir og tölustafir á umferðarmerkjum skulu vera af 

gerð sem nefnd er „Transport heavy.“ 
Umferðarmerki halda gildi sínu þrátt fyrir minni háttar 

frávik frá framangreindum reglum. 

34. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 79. og 84. gr. umferð- 

arlaga, nr. 50 30. mars 1987, öðlast þegar gildi. 
Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um umferðarmerki og 

notkun þeirra, nr. 414 4. desember 1978, sbr. reglugerð 103 26. 

febrúar 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 5. júlí 1989. 

; F.h.r. 

Olafur W. Stefánsson. 

  
Þorsteinn A. Jónsson. 
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C.  Smærriaðgerðir............. 
T.d. Venjuleg skoðun á grip og ráðlegging 

Lyfjum dælt í hold eða Júgur 
Einföld skoðun á helti 

Einföld ástunga á útvortis ígerð 

Skoðun á júgri 

Aldursákvörðun á hesti 

7. júlí 1989 

ekkert gjald 
ekkert gjald 

72,05 

12,05
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D.  Minniháttaraðgerðir ..........00 00. 129,91 
T.d. Gert að smásári án sauma 

Lyfjum dælt í æð eða kviðarhol 
Skoluð skeið, þarmagangur eða magi 

Tekin flís úr holdi eða aðskotahlutur úr opum líkamans 

Skafin sár og fistlar 
Búið um beinbrot, minni dýr 

Sorfnar tennur 
Notkun magaslöngu 
Stungið á kýli 
Einfaldur uppskurður á spena 
Stífla losuð úr vélinda 
Kýr loftdæld við doða 
Lagað skeiðarsig 
Tálguð naglastunga eða stig 

E.  Meiriháttaraðgerðir............... ss 247,44 

T.d. Gripur lagður með felliböndum og hann svæfður eða deyfður 

Sprengdur klaufarhófur 
Fjarlægð stór útvortis æxli 
Skorið til steins eða aðskotahluta í þvagrás eða vélinda 
Búið um meiriháttar sár með saumi 

F.  Miklaraðgerðir ........... 000 samkomulag 
T.d. Holskurður 

Opnun á kinnarholum og ennisholum stórgripa 

Aflimanir 
Skorin burt strengur úr hesti 
Tannúrdráttur (stórgripir) (trepanationir) 
Miklir uppskurðir á hóf og klaufum stórgripa 

G. Lágmarksgjald (útkall og tímagjald) 

Il. KAFLI 

Sérstakar aðgerðir. 

A.  Geldingar: 
1. Hestur3ja vetraeðayngri .........00 0. 360,51 
2. Hesturdravetraogeldri.........0 0... 518,84 

3. Hrúturognaut.......%. 00. 144,19 
4. Hunduroggðltur .........0. 0000 259,69 
5. Smágrís ........0 00 72,05 
6. Kötturog pokagrís .......%.. 000 129,84
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B. 

C. 

D. 

A. 
B. 
C. 

658 

Burðarhjálp: 

r
i
 

—
 

Stórgripir .........00 000 

Stórgripir, fósturlimað............00. 0 

Legsettinn, kýr, gylta .........2.0 0000 

Legsettinn,kind ...........0..0 00 
Legsnuðra ..........00 00 
Legsnuðra,ær .........0 0. 
Fæðingarhjálp,ær............. 000 
Fæðingarhjálp, gylta ...........0 000. 
Fæðingarhjálp,smærridýr .................... 
Teknarhildir ............0 0. 

Aðgerðir gegn ófrjósemi: 

SA
 

. Aðgerðir gegnum endaþarm, fagrannsókn, fyrstutvær ..... 

Aðgerðir gegnum fæðingarveg ................. 
Sæðingstórgripa.........0..0 0 
Sæðing lloðdýra, hverlæða .........00. 00. 
Sæðistaka, loðdýr, hvertdýr ..................... 

Bólusetningar: 

1. 
2. 

Lo
 
tv
 

=
 

Garnaveiki (yfir 30 dýr, hálftgjald) ................. 
Gegn snýkjudýrum (yfir 50 dýr, hálftgjald) ............ 

III. KAFLI 

Vottorð, sérstök próf, rannsóknir og taka sýnishorna. 

„ Heilbrigðisvottorð .......... 0. 
. Skoðun og heilbrigðisvottorð..................... 
. Vottorð vegna vátryggingar eða réttarhalda ........... 

. Berklapróf, fyrstu þrírgripir ..................... 

. Blóðsýni: 
a) Stórgripir, fyrstu þrírstórgripir ................. 
b) Sauðfé, fyrstu þrjárkindur .................... 
c) Agglutinationspróf áalifuglum.................. 
Rannsóknásýni .......00 00 

a) Krufningstórgripa ............. 000. 
b) Krufningsmærridýra .............. 0... 

Skoðun á kynbótahrossum og vottorð vegna útflutnings .... 

b) Ítarleg skoðun hrossa vegna viðskipta ásamt vottorði: 

i. fyrstuþrjú,kr/stk ........... 0... 
ii. fleirien þrjú, kr/stk. ........... 

c) Eftirlit við útskipun, reiðhross ogsláturhross ......... 

IV. KAFLI 
Heilbrigðisskoðun á kjöti. 

1. júlí 1989 

327,42 
616,16 
519,47 
259,69 
437,14 
173,07 
144,19 
230,90 
245,19 
489,74 

115,47 
201,98 
173,07 
198,79 
318,43 

12,01 
39,35 

144,19 
245,27 
845,63 

87,16 

58,02 
41,76 
8,56 

216,36 
409,67 
173,07 
845,74 

326,20 
245,27 
58,02 

3,45 
25,95 
51,87
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V. KAFLI 

Ferðakostnaður. 

1. Útkall ............. 0. 124,06 
2. Tímagjaldáferðalögum ............00 0. 425,28 

Almennt skal miða tímagjald við eftirfarandi, nema sérstakar 
aðstæður séu fyrir hendi, t.d. ófærð o.þ.h. 
a) Styttri vitjanir, innan við 20 km akstur aðra leiðina; þá skal 

aðeins taka eitt tímagjald. 
b) Meðalvitjanir, 20 til 39 km akstur aðra leiðina; þá skal 

aðeins taka tvö tímagjöld. 
c) Lengri vitjanir; fjöldi tímagjalda ræðst af lengd ferðar. 

Tímagjaldið nær einungis til ferðatíma og skiptist á vitjan- 
ir, sé um fleiri en eina að ræða í sömu ferð. 

VI. KAFLI 

Eftirlit. 

1. — Eftirlit með hreinlæti í mjólkurframleiðslu 
a) ÁkÚ ........00 54,33 
b) Meðsýnatöku ........0.2.0 0 83,62 

2. Eftirlit með hreinlæti í sláturhúsum/ eða tímakaup skv. núgildandi 1 246,70 
kjarasamningi fjármálaráðherra við Dýralæknafélag Íslands .... 

3. - Eftirlit með garnaveikibólusetningu, sauðfjárböðun og hunda- 
hreinsunpr.hrepp ........2.0 0. 3 442,48 

4. — Eftirlit með sæðingarstöðvumáári ................0.... 9 810,04 
S. Eftirlit með fiskeldisstöðvum ..........0. 9 803,14 

a) Smærri seiðaeldisstöðvar ........... 4 901,57 
b) Sýnataka úr eldisfiski. ........... 000 39,01 
c) Sótthreinsun hrognapr. lítra ........0..... 0... 31,12 
d) Tímagjald............ 0. 425,28 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
1. Nú er einhver aðgerð eða rannsókn eigi á færi héraðsdýralæknis, eða hann getur eigi 

framkvæmt hana einsamall, og fær því annan dýralækni eða rannsóknarstofnun til að 

leysa hana af hendi eða veita nauðsynlega aðstoð, og ber þá að greiða héraðsdýralækni 

kostnað þann, er hann hefur af útvegun aðstoðarinnar. 
2. Fyrir endurteknar aðgerðir eða rannsóknir á sama sjúklingi komi hálft gjald, nema annað 

sé sérstaklega tilgreint. 
3. Nú eru tvær eða fleiri aðgreindar aðgerðir gerðar á sama grip og kemur þá fullt gjald fyrir 

eina aðgerðina (þá, sem hæst er metin), en hálft gjald fyrir hinar. 
4. Nú þykir héraðsdýralækni eða heilbrigðisstjórn vegna smithættu ástæða til þess að 

rannsaka fleiri gripi á sama heimili eða í nágrenni þess og gera varúðarráðstafanir til að 

hindra útbreiðslu næmra sjúkdóma. Í slíkum tilvikum skal héraðsdýralæknir taka 
greiðslu fyrir störf sín af opinberu fé, samkvæmt ákvæðum þessarar gjaldskrár. 

5. Ef dýralæknir þarf að annast heilbrigðisskoðun á kjöti, ber sláturhúsi því, er hann annast 

kjötskoðun fyrir, að sjá honum fyrir fæði og greiðum farkosti eða greiða dýralækninum
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fyrir farkost, ef hann leggur hann til sjálfur. Sláturhús skal sjá dýralækni fyrir hæfilegri 
aðstoð við merkingu kjötsins, ef þess er óskað. 

6. Dýralækni ber ókeypis flutningur á ferðum hans, svo greiðum og svo beina leið frá heimili 
hans, sem unnt er. Ef dýralæknir leggur sér til farkost sjálfur, ber þeim aðila eða aðilum, 
er hann ferðast fyrir, að endurgreiða honum þann kostnað, þ.m.t. akstur á eigin bifreið, 
enda haldi þeir akstursdagbók skv. reglum ferðakostnaðarnefndar. Á ferðum ber 

dýralækni að fá ókeypis fæði og gistingu eða greiðslu fyrir það, svo og annan útlagðan 

kostnað, t.d. símakostnað. 
7. Þegar dýralæknir ferðast í þágu hins opinbera, ber honum að fá greiddan fæðis- og 

ferðakostnað, samkvæmt reglum ferðakostnaðarnefndar, skv. akstursbók sbr. 6. tl. 
8. Vitjunum, er berast fyrir kl. 14.00 virka daga, skal sinnt í dagvinnu. Á aðrar vitjanir skal 

reiknað 60% álag, enda sé ekki gerlegt að sinna þeim innan reglulegra dagvinnumarka. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 5. gr. laga nr. 77 1. október 1981 um dýralækna með 
síðari breytingum og öðlast gildi 1. júní 1989. Jafnframt fellur úr gildi eldri gjaldskrá fyrir 
dýralækna nr. 291 31. maí 1989. 

Landbúnaðarráðuneytið, 7. júlí 1989. 

F.h.r. 

Jóhann Guðmundsson.   
Sveinbjörn Eyjólfsson. 

Nr. 343 3. júlí 1989 

AUGLYSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Skagastrandar 1988—-2008. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 3. júlí 1989 staðfest 
uppdrátt af aðalskipulagi Skagastrandar 1988-2008. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem skipulagslög nr. 19/1964 mæla fyrir um. 
Hreppsnefnd Höfðahrepps í Austur-Húnavatnssýslu hefur samþykkt hann og skipulagsstjórn 

ríkisins mælt með því að hann verði staðfestur. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. júlí 1989. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
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