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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

2 4. jan. Auglýsing um innritunar-, kennslu- og prófgjald vegna nám- 

skeiðs og prófs til að öðlast löggildingu til fasteigna- og 

skipasölu .......... eee een ee 2 

29 4. jan. Gjaldskrá fyrir prófun búvéla ............. 77 

33 4. jan. Reglur um kaup rikisins å våtryggingum. ............. 80—81 

1 5. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 223/1987 um sérstakt 

jöfnunargjald af kartöflum og vörum unnum úr þeim l 

8 5. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................ 31-32 

10 5. jan. Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 404/1987, um sérstaka 

tollmeðferð vegna aðildar Íslands að Fríverslunarsamtök- 

um Evrópu (EFTA) og samningi Íslands við Efnahags- 

bandalag Evrópu (EBE) 200... 35—36 

35 5. jan. Reglugerd um bufjårhald i Porlåkshåfn .............. 84—85 

3 6. jan. Reglur um niðurgreiðslu smásöluverðs á neyslufiski ...... 3 

4 6. jan. Reglugerd um breyting å reglugerd nr. 486/1982, um sålu- 

skatt, með síðaribreytingum ........... 4 

5. 6. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 502/ 1987, um sérstak- 

ansöluskatt .......0.2. 0 5 

9 6. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss ........... 33-35 

26 6. jan. Auglýsingum markagjald ........ 00. 73 

14. 7. jan. Gjaldskrå vegna eftirlits å vegum Geislavarna rikisins å årinu 

1988 eee eee eee enn eee een ennen une 46 
19 7. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 371 25. október 1976 

um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna ...... 60 

63 7. jan. Skipulagsskrå fyrir Sólvelli — dvalarheimili aldraðra á Eyrar- 

bakka 20... ene 185-186 

Il 8. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 612 31. desember 1987 

um jöfnunargjald ........ 0. 36
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Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Norðurlandssvæði eystra, 
sbr.6. gr. 7.tl.laganr. 109/1984 ......... 63 

Gjaldskrá og reglur fyrir símaþjónustu .............. 6-28 

Gjaldskrá fyrir póstþjónustu (............ . 29—30 

Reglugerd um ttflutningsleyfio.fl ........ … 74 

Sampby kkt fyrir menningarmiðstöð að Laugalandi, Holtum . 18-80 

Samþykkt um breytingu á gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á 

Norðurlandssvæði vestra, sbr. 6. gr. 5.ti. laga nr. 109/1984 It >7—168 

Gjaldskrå fyrir Hitaveitu Fldda og någrennis ......... 47—48 

Auglysing um stadfestingu sjåvarutvegsråduneytisins å ver ð- 

grundvelli fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu frá Í. október til 

31. desember 1987 .......... eve 60—61 

Auglysing um stadfestingu sjå ívarútvegsráðuneytisins í á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudisk sem framleiddur verður 

frá Í. janúar til31. maí 1988 nema annað verði ákveðið .. 62 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvellifyrirfreðfisk ............. 62 
Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir saltfiskafurðir .... . … 63 

Reglugerð um breyting á reglugerð frá 9. desember 1987, um 

breytingar å reglugerdum um greidslur siúkratryggðra sam- 

kvæmt lögum um almannatryggingar .......... . 77 

Samþykkt um breytingu á samþvkkt um stjórn Reykjavíkur- 

  

borgar og fundarsköp borgarstjórnarnr.60/1985 ...... 

Auglýsing um umferð í Reykjavík .............. .… 

Reglugerd um skodun Kvikmynda ku Kvikmyr ndaeftirlit 

ríkisins ........ … . HEE 169—170 

Reg glugerð um breytingu á regluge rð í nr. 321/1986 sl sbr. rgl. nr 

81/1987 um lánveitingar Byggingarsjóðs ríkisins ...... 37—40 

Samp vkkt um stjórn og fundarsköp Sandvíkurhrepps ..... 64-73 

Gjaldskrá Rafveitu Borgarness ......... 82-84 

Auglýsing um umferð í Reykjavík ..... HA 116 

Reglugerd um menntun, réttindi og skyldur matarfrædin ga i 

sjukrastofnunum ........... 113 

Reglugerð um greiðslur vegna f istráðins fiskvinnslufól! ks .. 114—116 

Samþykkt um stjórn Seltjarnarneskaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar ........... HR 173-184 

Re glugerð um ráðstöfun á sérstöku fóður gjaldi vegna afurða 

alifuglaogsvína ........... sr 41-45 

Reglugerð um stjórn botnfiskveið. a1988 ............. 49—54 

Reglugerd um veidar småbåta 1988 ........ HANA 55—56 

Reglugerd um veidar å uthafsrækju 1988 ..... … 57—59 

Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ......... 78 

Gjaldskrá fyrirdýralækna ............. NR 86—89 
Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ...........2..rree 92—94 

Reglur um bílalyftur og búnað þeirra ........ BANNI 157-164



  

  

   

      

    

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

60 22. jan Reglugerð um brey glugerð um búnað og rekstur 

lyfjabúða og >irra nr. 24/1983 171-172 
62 22. jan Reglugerð um breyting ugerð um búnað, rekstur og 

eftirlit með lvftum yftubúnaði nr. 203/1972, með síðari 

breytingum … 184 

64 22. jan. Gjaldskrå fyr hei : 6. gr. 5 
tl. laganr. 109/1984 ............ 186—187 

43 25. jan. Gjaldskrá fyrir íslenskar hafnir ..  105-108 

4d 25. jan. Reglugerð um breytingu á regl ugerð nr. 494/1986 um hafna- 

mál . 108 

45 25. jan. Gjaldskrá fyrir landsh: af Hee 109—112 

59 25. jan. Reglugerð um breytingu á á regluge erdn nr. „201, 23. júní 1987 um 

búmark og fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur verðlagsár- 

id 1987—19 . NR … 170—171 
65 25. jan. Samþykkt um stjórn. Akureyrar og fu ndarsköp Í bæjarstjórnar 188—199 

40 26. jan. eglugerð um bann við línuveiðum á Breiðafirði. 94 

55 26. jan. Reglur um úthlutun styrkja úr Rannsóknasjóði 165-166 

68 26. jan. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Eskifjarðarkaupstað 202-205 

38 27. jan. Gjaldskrá á Hitaveitu Mosfellsbæjar NN 90-91 

41 27. jan. Auglýsing um skrá skv. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986, um 

kjarasamninga opinberrastarfsmanna ............. 95-99 

42 27. jan. Auglysing um lista yfir bå forstådumenn stofnana og stad- 

gengla þeirra, sem óheimili er að gera verkfall, skv. 3. mgr. 

29. gr. laga nr. 38/1954, sbr. lög nr. 90/1986 um breyting á 

þeim, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 100-104 

57 27. jan. Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi heimasvæðis 

Garðyrkjuskóla ríkisins að Reykjum í Ölfusi, Árnessýslu 168 

66 27. jan. Reglugerð um greiðslu barnabótaauka á árinu 1988 ...... 199-200 

69 27. jan. Auglýsing um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutnings- 

gjalda eða sölugjalds af ýmsum aðföngum til samkeppnis 

iðnaðar RA 06-211 

52 28. jan. Auglýsing um breytin gu á g dskrá Hitaveitu Eyra, nr. 64, 6. 

febrúar 1987 .......... 156 

67 28. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga HR .… 201-202 
70. 28. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð um sölu og veitingar 

åfengis, nr. 335 18. mai 1983 ............. 212 

74. 29. jan. Auglysing um breytingu å gjaldskrå fyrir Vatnsveitu | Vest- 

mannaeyja nr. 31 2. februar 1982 með síðari breytingum 215 

76 29. jan. Reglugerð um húsnæðisbætur ........ NN .  216-218 

49 1. feb. Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 117-128 

50 1. feb. Reglugerd um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi ....... 128—132 

51. 1. feb. Auglýsing um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlend- 

arlántökur ............. RIÐ SE 132—156 

80 1. feb. Reglur um breytingu á reglum um björgunar- og öryggisbún- 

að íslenskra skipa nr. 325/1985, sbr. breytingu nr. 171/1987 225



VI 

  

sy
 

In
 

124 

90 

95 

97 

Dagsetning 

WO
OD
 

Vi
 

9. 

9. 

9. 

En
 

nm 
. feb. 

. feb. 

. feb. 

. feb. 

. feb. 

feb. 

. feb. 

. feb. 

feb. 

. feb. 

„feb. 

. feb. 

. feb. 

. feb. 

feb. 

. feb. 

Fyrirsögn 

Auglýsing um starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Blönduósi 

Auglýsing um umferð í Varmahlíð ...........7..... 

Samþykkt um breytingu á samþykkt frá 2. desember 1987 um 

sorpeyðingu á Raufarhöfn ......... 0. 

Reglugerð um meistaranám og útgáfu meistarabréta ..... 

Reglugerð um bann við línu- og handfæraveiðum í norðan- 

verðum Faxaflóa .......0 00 

Reglugerð um bann við togveiðum við Vestmannaeyjar og 

Hrollaugseyjar ......... ene 

Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga ...............… 

Auglýsing um umferð í Reykjavík ....0..0. 

Samþykkt um hundahald íÓlafsfirði ............... 

Gjaldskrá fyrir þjónustu á vegum Heyrnar- og talmeinastöðv- 

arÍslands ......... 0 ke k rr nne 

Reglugerd um breytingu å reglugerd fyrir Vatnsveitu Egils 

10ahrepps, Sudur-Mulasyslu, nr. 402 14. desember 1973 

med sidari breytingum 220200 eee 

Gjaldskrá yfir efna- og Örverurannsóknir er rannsóknastofa 

Hollustuverndar ríkisinsannast. ......... 

Reglugerð um línu- og netasvæði út af Faxaflóa og Suðvestur- 

landi 2... ennen eee ennen urnen 

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 170/1987 um þátttöku 

almannatrveginga í bifreiðakaupum fatlaðra ......... 

Reglur um breytingu á reglum um smíði og búnað íslenskra 

skipa nr. 553/1975. Hluti H. Um stöðugleika og öryggi 

fiskiskipa ........0 kr ene 

Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga ......... 0... 

Gjaldskrá Rafveitu Akraness 20.00.0200. 

Reglugerð um fylgiréttargjald og starfslaunasjóð myndlistar- 

MANNA „2... 
Samþykkt um stjórn Siglufjarðarkaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar ........ e nn enne 

  

Reglugerð um persónuafslátt og sjómannaatslátt. ....... 

Reglugerð um endurgreiðslu á sérstöku grunngjaldi vegna 

afurða alifugla, svínaognautgripa ........ 

Auglýsing um uppgjör sölugjalds og sérstaks söluskatts vegna 

janúarmánaðar 1988 L..... 0 nee 

Reglugerð um tollverð notaðrabifreiða .............. 

Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur .........0.. 

Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja ...............… 

Reglugerð um leysitæki ........ 0. 

Auglýsing um bráðabirgðastarfsleyfi fyrir síldar- og fiski- 

mjölsverksmiðjuna í Reykjavík, verksmiðju að Kletti 

Gjaldskrá Hitaveitu Eyra ....... 0. 

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 100/1973, um eyð- 

ingu svartbaks og hrafns, með áorðnum breytingum 

Blaðsíðutal 

213 
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

123 18. feb. Reglur um leyfi kennara til þátttöku í íþróttamótum ...... 314 

130 18. feb. Reglugerð um breytingu á heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972, 

með síðari breytingum ............ 00. 322 

112 19. feb. Auglýsing um tilgreiningu einingartölu vara í aðflutnings- 

skýrslu ........0 00 nrnn 296-298 
117 19. feb. Gjaldskrá fyrir hundahald í Ísafjarðarkaupstað ......... 305 
121 19. feb. Auglýsing um friðland í Herdísarvík ................ 312-313 

93 22. feb. Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur ............... 243-245 

96 22. feb. Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................... 252-254 

114 22. feb. Gjaldskrá Hitaveitu Bessastaðahrepps .............. 301-302 

110 23. feb. Gjaldskrá yfir efna- og örverurannsóknir er Rannsóknastofn- 

un fiskiðnaðarinsannast .........0 0. 293-295 
111 23. feb. Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi í Reykjavík 295 

113 23. feb. Reglugerð um veitingu veiðileyfa til nýrra og nýkeyptra 
fiskiskipa ......00 00 299-300 

118 23. feb. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 76/1988 um húsnæðis- 

bætur 0... ennen nunne 306 

119 23. feb. Reglur um VerðbréfaþingÍslands ................. 307-310 

137 23. feb. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 151/1986, um launa- 

skatt, með síðari breytingum ................ 328-329 
126 24. feb. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á samein- 

ingu Haganeshrepps og Holtshrepps í Skagafjarðarsýslu 318 
128 24. feb. Reglugerð um grásleppuveiðar ............... 319-321 

131 25. feb. Gjaldskrá vegna hundahalds á Suðurnesjum fyrir árið 1988 322 
136 25. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð um innheimtu og skil á 

meðlögum o.fl. á vegum Innheimtustofnunar sveitarfélaga 

nr. 214/1973 með síðari breytingum ............... 328 

100 26. feb. Auglýsing um álagningu og innheimtu gjalds vegna stöðvun- 

arbrota „0... rreee 270 

101 26. feb. Reglur umneyðarakstur ...........0 00. 211-272 

102 26. feb. Auglýsing um fjárhæð gjalds vegna stöðvunarbrota ...... 272 

103 26. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og 

notkun þeirra, nr. 4144. desember 1978 ............ 273-278 

104 26. feb. Reglur um álagningu og innheimtu gjalds vegna stöðvunar- 

brota 2... eee ennen ener ere 279 

105 26. feb. Reglur um undanþágu frá notkun öryggisbeltis í bifreið .... 280 

106 26. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð um ábyrgðartryggingar 

ökutækja, nr.2389. maí 1984 ..........00.. 280 

107 26. feb. Reglugerð um stærð og þyngdökutækja .............. 281-285 

108 26. feb. Reglugerð um gerð og búnað bifreiðaro.fl ............ 285-292 

109 26. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 223/1987 um sérstakt 

jöfnunargjald á kartöflum og vörum unnum úr þeim 202 

115 26. feb. Auglýsing um gildi reglugerða samkvæmt eldri umferðarlög- 

UM 0 SES SEE SEEDEDE DEDE SE SEEDEDE DEDE SEEREN 303 
141 26. feb. Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Kjósarsvæði ......... 345-346
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

151 26. feb. Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Hólalax hf.. 

Hólum, Hjaltadal ........000 0 365 
129 27. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 3,3. janúar 1983, um 

þorskfisknet sbr. reglugerð nr. 171,21. mars1983 ...... 321 

116 29. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð um ökukennslu, próf 

ökumanna o.fl.,nr. 78713. desember 1983 .......... 304-305 

35 29. feb. Reglugerð um veikindaforföll starfsmanna ríkisins ....... 325-321 
39. 1. mars Samþykkt um stjórn og fundarsköp Vatnsleysustrandar- 

hrepps 2... eee nen keen ne 333—344 

134. 2. mars. Auglysing um stadfestingu sjåvarutvegsråduneytisins å verd- 

grundvelli á frystri, vélskelflettri rækju á framleiðslutíma- 

bilinu frá 1. Janúar 1988 og þar til annað verður ákveðið 324 

143. 2. mars Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu frá 1. febrúar 

1988 og þar til annað verðurákveðið .............. 353-354 

122  4.mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 594/1987, um auka- 

tekjur ríkissjóðs .......2. enken 314 

133  8.mars Reglugerð um bann við veiðum um páskahelgi 1988 ...... 323-324 

138  8.mars Reglur um niðurfellingu eða endurgreiðslu söluskatts af 

fjárfestingarvörum til nota við loðdýrarækt .......... 330-332 
142 11. mars  Reglugerðumjöfnunargjald .............0... 347-352 

132 14.mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 50 1. febrúar 1988 um 

innflutnings- og gjaldeyrisleyfi ...........0..... 323 

140 14. mars Reglugerð um frestun gildistöku 1. tl. 2. gr. reglugerðar nr. 

327. 21. júní 1982, um friðunarsvæði við Ísland sbr. reglu- 

gerd nr. 149,21. mars 1983 ......... 344 

150 14. mars Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Dalvikur- 

kaupstad, nr. 580 14. september 1981 .......... 364 

153 14. mars Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits- og 

þjónustustörf Vinnueftirlits ríkisins nr. 496 9. nóvember 

1987 000 EDER RE SEREDERESE SEEDEDE SEEDEDE REESE 366 
148 15. mars Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar, 

nr. 536, frá á. desember 1987 .....0. 0. 362 

155 15. mars 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 Oryggi å vinnustöðum .....00... 368 

144 16. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 16, 22. janúar 1988 

um stjórn botnfiskveiða 1988 ........0 0. 354 

149 16. mars Samþykkt um hundahald í Súðavíkurhreppi ........... 363-364 

163 16. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 432/1987 um starfsheiti 

ogstarfsréttindi matvælafræðinga ................ 377 

152 17. mars  Auglýsingum flutningsjöfnunargjaldásementi ......... 366 

159 17. mars  Samþykktum afgreiðslutíma verslana í Stykkishólmi ..... 375—376 

170 17. mars  Samþykktum stjórn og fundarsköp Hólmavíkurhrepps ....  382-392 

145 18. mars Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðahreppsogFella ......... 355-358



LX 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

154 18. mars Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll ................. 367 
160 18. mars Auglýsing um breytingu á áður staðfestu aðalskipulagi Borg- 

arness 20. ene ener ne 376 

161 18. mars Auglýsing um breytingu á staðfestu deiliskipulagi við Þúfu- 

barð í Hafnarfirði .......... ennen 376 

164 18. mars Auglýsing um breytingu á áður staðfestu aðalskipulagi Ólafs- 

VÍkUr 20... eee ener ene 378 

165 18. mars Auglýsing um staðfestingu legu aðveituæðar hitaveitu frá 

Nesjavöllum í Grafningshreppi að Grafarholti í Reykjavík 378 

167 18. mars Auglýsing um heimild Arnarflugs hf. til að halda uppi áætlun- 

arferðum millilanda .......0.. 000 380 

146 21. mars Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heittvatn ......... 358—359 

147 21. mars Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 360-362 
162 21. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um menntun, réttindi og 

skyldur læknaritara nr. 161, 30. mars 1987, sbr. breytingu á 

þeirri reglugerð nr. 425, 2. september1987 .......... 377 

235 21. mars Auglysing um frambod og kjårforseta Islands .......... 534 

171 22. mars  Lågreglusampykkt fyrir Gardakaupstad ............. 393—404 

173 22. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 331 16. ágúst 1976 um 

gatnagerðargjöld við byggðar götur í Þorlákshöfn ...... 406 
172 23. mars Samþykkt um gatnagerðargjöld í Þorlákshöfn, Ölfushreppi 404-405 

175 23.mars  Skipulagsskrá fyrir Byggingasjóð nýja barnaspítalans ..... 408-409 

156 25. mars Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyr- 

iftækja „2... eee eee eee nne 368 

157 25. mars Gjaldskrá fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja ............ 369-371 

158 25. mars Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 371-374 

166 25. mars Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað ......000 00 379 
174 28. mars Gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjar ............... 406-408 

169 29. mars Reglugerð um bann við togveiðum út af Austfjörðum ..... 381 

176 29. mars  Reglugerðumuppgjörorlofsfjár .................. 409—410 

180 30. mars Auglýsing um varúðarráðstafanir og aðgerðir vegna hring- 

skyrfis undir Eyjafjöllum „.......... 422-424 

181 30. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 103 19. ágúst 1948 um 

eftirlit með innflutningi plantnao.fl. .............. 424 

184 30. mars Reglugerð fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps ............. 421-432 

193 30. mars Gjaldskrá fyrir heilbrigðisettirlit á starfssvæði heilbrigðiseftir- 
lits Eyjafjarðar .......00 e nunne nn 463 

I82 5. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð í landi Tungutells í 

Árnessýslu „2... 425-426 

185  S. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Vogalax hf. 

Vogum, Vatnsleysuströnd ........... 433-434 

192 5. apríl Reglugerð um holræsi í Ólafsvíkurkaupstað ........... 461-463 

177 6. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir talnagetraunir 
Íslenskrar Getspár. nr. 466 18. nóvember 1986 ........ 410 

179 6. apríl  Gyjaldfyrirafnotflugvalla ..........0 00 421-422



  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

188 6. apríl Reglugerð umslátrun, mat og meðferð sláturafurða ...... 438-455 

187 7. apríl  Reglugerðum gatnagerðargjöldíNjarðvík ........... 435-437 

178 8. apríl Reglugerð um gjaldaf erlendum lánum. leigusamningum o.fl.  411—420 

197 11. apríl Gjaldskrá HitaveituSauðárkróks ................. 481-483 
183 12. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 596/1987, um uppgjör 

áinnheimtustaðgreiðslufé ................ 426 

196 12. apríl Samþykkt um stjórn Vestmannaeyja og fundarsköp bæjar- 

stjornar „0... e eee renee kerne 468—481 

198 13. apríl  Gjaldskrå Hitaveitu Akraness og Borgarfjardar ........ 483—485 

189 14. apríl Reglugerð um opinber innkaup og starfsemi Innkaupastofn- 

unarríkisins ....... 000 nn ne 456-458 

186 15. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 194. 7. apríl 1983, um 
hagræðingar- og framkvæmdalán til fyrirtækja í sjávarút- 

VEÐI een runer kun kr ks 434 

194 15. april  Auglysing um breytingu å auglysingu nr. 112 19. februar 1988, 

um tilgreiningu einingartölu vara í aðflutningsskýrslu 464 

191 18. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir Malbikunarstöðina Hlaðbæ- 

Colas hf., Helluhrauni í Hafnarfirði ............... 460—461 

195 18. apríl Auglýsing um staðfestingu á söluumboðseyðublaði og söluyf- 

irlitseyðublaði Félags fasteignasala. ............... 464—467 

201 18. apríl — Gjaldskrå vegna hundahalds í lögsagnarumdæmi Reykjavík- 

ur, sbr. sambykkt nr. 386/1984 ....... 490 

206 18. april Gjaldskrá fyrir eftirlit með köfunarbúnaði og aðra þjónustu 

varðandi köfunarmál .......... 0. enke 506 

216 18. apríl  Reglugerðum vélstjórnarnám ......00.. 0. 521-523 

199 20. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 485-488 

200 20. apríl Gjaldskrá RafveituSauðárkróks ..........00.. 488-490 

208 22. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 201/1981 um iðgjald 

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

tryggingar 2... enke kk kk rne 507 

209 22. apríl Auglýsing um staðfestingu á breytingu á byggingarreit fyrir 

ráðhús Reykjavíkur .......0 00 508 

202 25. apríl Gjaldskrá Rafmagnsveitnaríkisins .............. 491—498 

203 26. aprii Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ......... 0... 498-500 

204 27. apríl Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ..........0..... 500—504 

205 27. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ........0. 00... 505-506 

210 27. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 142 11. mars 1988 um 

jöfnunargjald ........00 0 kr rkre 508 

212 27. apríl Samþykkt um breyting á gjaldskrá nr. 109/1987 fyrir heil- 

brigðiseftirlit á Vesturlandssvæði sbr. 3. tl. 6. gr. laga nr. 

109/1984 000 eee een eee ennen ken ne 516 

213 27. apríl Samþykkt um breytingu á gjaldskrá nr. 108/1987, fyrir heil- 

brigðiseftirlit á Akranessvæði sbr. reglugerð nr. 195/1985, 

um skiptingu heilbrigðiseftirlits á Vesturlandssvæði sbr. 6. 

gr.laganr.109/1984 .....0. 0 517 

215 27. apríl Gjaldskrá fyrir sérþjónustu í stafræna símakerfinu ....... 520



  

  

    

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

228 27. apríl Gjaldskrá VatnsveituGrundarfjarðar .............. 529—530 
229 27. apríl Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

aðalskipulagi Reykjavíkur .............. 530 
230 27. apríl Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Stykkishólms 

1985-2005 oo. ener eree 530 
207 28. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir 

raforku nr. 522 og hitaveitur nr. 525, 27. nóvember 1987 507 
214 28. apríl Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ................... 518-520 
211 29. apríl Reglugerð umskipan gjaldeyris- og viðskiptamála ....... 509-515 
234 2. maí Reglugerð um bann við veiðumsmábáta ............. 
248 2. maí Gjaldskrá fyrir þjónustu Veðurstofu Íslands ........... 
233 3. maí Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 
245 3. maí Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja ................ 
246 3. maí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 209 15. maí 1987 um 

tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna við komu frá 

utlåndum, einkasålugjaldo.fl .................. 549—550 
242. 4. mai Gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjar ..................… 539—540 
244 4. maí Gjaldskrá Rafveitu Akraness „.......0... 543-546 
238 5. maí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir loðnumjöl og loðnulýsi á framleiðslutíma- 
bilinu 1. febrúar s.1. ogtilloka vertíðar 1988 ......... 535 

239 5. mai Auglysing um stadfestingu sjåvarutvegsråduneytisins å verd- 
grundvelli fyrir saltfiskafurdir å timabilinu 1. febråar til 31. 

maí 1988 nema fyrir söltuð ufsaflök, en þar hefst tímabilið 
l. jantar 1988 2... 536—537 

240 5. maí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 
grundvelli á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabil- 
inu frá 1. mars til31. maí 1988. nema annað verði ákveðið 537-538 

241  S. maí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 
grundvelli fyrir skreið á Ítalíumarkað á framleiðslutímabil- 
inu 1. febrúar 1988 og þartilannað verðurákveðið ..... 

247  S. maí Skipulagsskrá fyrir Starfssjóð Félags fyrrverandi sóknarpresta 
231 6. maí Reglugerð um bann við togveiðum út af Austfjörðum ..... 
243 7. maí Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ........ 
237 9. maí Auglýsing um notkun gjaldmæla í leigubifreiðum. ....... 
250 9. mai Auglýsing um breyting á starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Húsa- 

bakka í Aðaldal nr. 542/1987 ....... 554 
252. 9. mai Auglýsing um starfsleyfi fyrir Silfurgen hf. að Kalmanstjörn á 

Reykjanesi ....... evee 555—556 
256 9. maí Auglýsing um bráðabirgðastarfsleyfi fyrir síldar- og fiski- 

mjölsverksmiðjuna í Reykjavík, verksmiðjuna í Örfirisey 563—565 
262 9. maí Reglugerð um fjárhæð leyfisgjalds fyrir leyfisbréf til að reka 

leigumiðlun „0... 601 
263 9. mai Auglysing um breyting å starfsleyfi nr. 543/1987 fyrir sorpeyd- 

ingu á Raufarhöfn með breytingum frá 5. febrúar 1988 602 
259 10. maí Samþykkt um stjórn og fundarsköp Patrekshrepps ....... 578-589



  

    
         

  

    

    

   

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

232 13. maí Reglugerð um bann við togveiðum í Reykjafjarðarál og 

Strandagrunni „2... 532 

13. maf Auglýsing um framl tkjörskráa 0... 534 

13. maí Re sluger :ð um upptöku ó slegssjávarafla ............  553-554 

13. maí Samþykkt um hundahald í lögsagnarumdæmi Kópavogs 566—567 

16. mai Gjaldski rá Hitaveitu Rangæinga ......0.. 0... 561-563 

16. mai samþykkt um stjórn og fun darsköp Ölfi ishrepps ........  590-600 

16. mai Sambykkt um bufjårhald i Mosfellsbæ ..............  618-619 

17. maí Se my kkt um stjórn og fundarsköp Hvammshrepy ps í Dala- 

. 40 568—577 

261 17. mai gu å regl ug rd um Samábyrgð Íslands á 

"fiskiskipum n nr. 338/1 ) … . 601 

277 17. maí Samþykkt um stjórn Ólafs fj arð: itbæjar og funda rsköp bi æjar- 

stjornar 20... een kk kk kk kree 620—632 

279 17. maí Samþykkt um stjórn Akraneskaupstaðar og ; fund: arsköp b bæj- 

arstjornar . 

253 19. maí Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis . 

254 19. maí Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis ............ … 

264 19. maí Auglýsing um staðfestingu á  breytingu å adalskipulagi 

Reykjavíkur .......... sr … 602 

268 19. maí Reglugerð um flutning verkefna og önnur skil frá sý íslunefnd- 

um til sveitarfélaga og héraðsnefnda ..............  605-606 

288 19. maí Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hjartar Snorrasonar og 

Ragnheiðar Torfadóttur .......... . 660—661 

251 24. mai Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 49/ 1988 um e erlend: ir 

lántökur og leigusamninga vegna innflutnings á vélun 

tækjum og búnaði tilatvinnurekstrar ...... 555 

265 24. mai Reglugerd um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1988. 603—604 

275 24. maí Samþykkt um gatnagerðargjöld á Kópaskeri í Presthóla- 

hreppi, Norður-Þingeyjarsýslu ........ Lo  617-618 

323 24. maí Starfsreglur um öryggisfræðslu sjómanna . HAR 729-130 

281 25. maí Reglur um farangurstryggingar starfsmanna á ferð: lögum á 

vegum ríkisins .... HERSIR „0 649-650 

266 27. maí Reglugerð um hækkun bóta í almannatrygginga ......... 604 

267 27. mai Reglugerð um bann við togveiðum fyrir Austfjörðum ..... 605 

280 27. maí Reglur um eftirgjöf söluskatts af fjárfestingarvörum til nota 

við fiskeldioghafbeit .....  646-649 

278 30. maí Gjaldskrá fyrir hundahal di Olaf stirði A HE 632 

272 30. maí Reglur um tollmeðferð á heimilismunum manna sem flytja 

búferlum hingaðtillands ............ . 613 

292 30. maí Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fiskimjölsverksmiðju 

Hafsíldar hf., frá 30. september 1985 ............ 663 

269 31. maí Reglugerð um skráninguðkutækja ................. 607—610 

270 31. maí Reglur í um almenna skoðunökutækja ...... … 611 

271 31. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um dómsmál agjöld o.f fl., 

nr. 585: 23. desember 1987 .......... IR 611—612



    

  

    

   

     

  

1gas skat 

989 
LÖL 

296 

289 
290 

285 3. juni Gíaldsk 

  

Auglýsi 

Fjall skil:      
683—688 

    

287 659 

293 663—665 

294. 7. juni 665 

286 8. 658 

291 8. Juni 

662 

666 

        

299 8. juni Auglysing 667—668 
301 8. júní Auglýsing 609 
328 13. júní Reglugerð um 

katt með síðari bre ytingum … 131-738 

  

300 14. júní Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í 
Norður-lsafja irðarsýsl lunr. 474 19. nóvember 1970 . 668 

   305 14. júní ke og fulivirdisrétt til framleidslu mjólkur 

    

306 14. júní september 
{ 1 a a 4. +- 5 En 17 1 10 áraf g tullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjáraf- 

  

urða verðlag 

    
       

  

   

  

317 14. júní in HR … Í 
327 14. júní 590/1987 um bifrei 

. FA #30 

355 id. júní skrå fy Styrktarsjóð menningarstarfs í Vest- 
yjum ...... use  804-805 

307 15. júní Reglugerð um ábyrgðar ygginguökutækjao.fl. ........  696-699 
302 16. júní Reglugerð um hækkun fjárhæða (frítekjumarks) skv. 1. tl. 1 

mgr. 19. gr. laganr 67/1971 um almannatryggingar SED 669 
309 16. juni Gjaldskrå fyrir Hitav „augarást, Biskupstung- 

um 701-702 

  

310 16. júní Gjaldskrá ! Hit: veitu Akrane í Borgarfjarðar (........  703-705



XIV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

315 16. júní — Gjaldskrá RafveituStokkseyrar ......... 00... 712-715 

421 16. júní Reglugerð um gerð lvfseðla og ávísun lyfja. afgreiðslu þeirra 
ogmerkingu ........0 00 kk ken en 1039-1120 

324 20. júní Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Borgarness, nr. 

34,15. januar 1988 ....0..0 0 730 

311 21. juni Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðaogFella .............. 705-707 

312 21. júní Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss ......00 00. 707—708 

316 21. juni Gjaldskrá RafveituSelfoss 20.00.0000 115-717 

322 21. júní Reglugerð um heimild rækjuvinnslustöðva til móttöku á 

úthafsrækju árið 1988 .....00% 0 enken 728—729 

338 21. juni Reglugerð fyrir Vatnsveitu Þórshafnar .............… 152-753 

303 22. júní Samþykkt um stjórn Blönduóssbæjar og fundarsköp bæjar- 
stjornar 22... e eee ener kreere kr ne 670—682 

308 22. juni Reglugerð um breytingar á reglugerð um greiðslur sjúkra- 

tryggðra samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 67, 
20. apríl 1971 með síðaribreytingum .............. 699—700 

298 23. juni Reglugerð um bann við togveiðum fyrir Austfjörðum ..... 667 

347 23. júní Reglugerð um hættumat vegnasnjóflóða ............. 792—794 

313 24. júní Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga ...............… 708-710 

314 24. júní Gjaldskrá HitaveituSuðureyrarhrepps .............. 110-712 

330 24. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 596/1987, um uppgjör 

áinnheimtu staðgreiðslufé, með síðari breytingum ..... 739 

335 24. júní Skipulagsskrá fyrir Bókaútgáfu Orators, samþykkt á stofn- 

fundi útgáfunnar 23. Júlí 1987 .......0 0000 148-749 

349 25. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. febr- 

úar 1988 til31. maí 1988 ...0... 796—798 

336 27. juni Reglugerð um B-gatnagerðargjöld í Skeggjastaðahreppi 149-750 

337 27. júní Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Skeggjastaðahreppi 150-7S1 

318 28. júní Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ....0.0. 0. 718—720 

319 28. júní — Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 720—723 

320 28. juni Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 123-126 

321 28. júní — Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heittvatn ......... 726-127 

333 28. júní Samþykkt um breytingu á samþykkt um stjórn og fundarsköp 

Vatnsleysustrandarhreppsnr.139/1988 ............ 144-145 

325 29. júní Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 

ins, Orkubús Vestfjarða, Rafveitu Borgarness, Rafveitu 

Húsavíkur, Rafveitu Eyrarbakka og Hitaveitu Akureyrar 731 

326 29. júní Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................ 732—736 

329 29. juni Reglugerð um gjald af isfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað ........... 0. ene 738 

331 30. júní Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks. 

nr. 200/1988 2... n ken ken kk ne 740 

344 30. júní — Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Nordurbæ Hafnar- 

fjarðar .........0 766 

339 1. juli Gjaldskrå Hitaveitu Bessastadahrepps ........11.:4- 754—755
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

340 5. juli Gjaldskrå fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps ............. 756—758 

341. 5. juli Gjaldskrá RafveituStokkseyrar .................. 758—760 

342. 5. juli Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja ................ 761-763 
343 5, juli Gjaldskrá fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja ............ 764—766 

356. 5. juli Auglýsing um náttúruminjaskrá .................. 806-833 

353. 7. juli Auglysing um sameiningu Selvogshrepps i Årnessyslu vid 

Olfushreppisåmusyslu .......... 0. 800 

351 8. júlí Auglýsing um fjárhæð gjalds vegna stöðvunarbrota ...... 799 
364 8. júlí Samþykkt um stjórn og fundarsköp Hofsóshrepps ....... 841-851 

348 11. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks ................. 194-796 

354 11. juli Gjaldskrá Rafveitu Akraness „......... 0. 801-804 

345 12. júlí Gjaldskrá og reglur fyrir símaþjónustu .............. 767—789 

346 12. júlí Gjaldskrá fyrir póstþjónustu ...........0. 190-791 

357 12. júlí Auglýsing um flugvallagjald ......%..0. 833 
358 12. júlí Reglur um breytingu á reglum nr. 402/1986, um sérfræðileyfi 

tannlækna .....000.00 0 833 

362 12. júlí Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Drangsness 

1986-2006 seen ennen eee ennen 836 
367 12. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Siglu- 

fjarðar nr. 148 18. mars 1982 með síðari breytingum 855 

401 12. júlí Reglugerð um flutning og sleppingar laxfiska og varnir gegn 

fisksjúkdómum og blöndun laxastofna ............. 915-917 

368 13. júlí Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Vestfjörðum ........ 856-857 

378 13. júlí Gjaldskrá fyrir hundahald í Súðarvíkurhreppi .......... 874 
411 13. júlí Reglugerð fyrir Tónlistarskólann á Akureyri .......... 1025-1027 

442 13. júlí Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlitá Vestfjörðum ........ 1163-1165 
352 14. júlí Auglýsing um flutningsjöfnunargjald ásementi ......... 800 

361 14. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 320/1981 um eftirlit 

og mat á saltverkaðri síldtilútflutnings ............ 835 

377 14. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 177/1985 um búnað 
og hreinlæti í fiskvinnslustöðvum ................ 874 

380 14. júlí Gjaldskrá fyrir hundahald í Kópavogi ............... 877 

350 15. juli Reglugerð um bann við togveiðum á Papa- og Breiðdals- 
GUNNI 20... eee 799 

359 15. júlí Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyr- 

iftækja 2... seen ennen ener ernee 834 

382 15. juli Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 103 19. ágúst 1948 um 

eftirlit með innflutningi plantna o.fl., sbr. breytingu með 

rg. nr. 18130. mars 1988 ........ 878 

408 15. juli Reglugerð um merkingu neytendaumbúða fyrir matvæli og 

aðrar neysluvörur ......0. 00 930-944 

409 15. juli Reglugerð um aukefni í matvælum og öðrum neysluvörum ..  945—1021 

369 18. júlí Samþykkt um hundahald í Breiðdalsvík, Suður- Múlasýslu 857-858 

360 19. juli Auglysing um breytingu å gjaldskrå Hitaveitu Seydisfjardar, 
nr. 536,4. desember 1987, með síðari breytingum ...... 834 

366 19. juli Reglur um hreindyraveidar årid 1988 ............... 853—855
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

381 19. júlí Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi Austurbæjarins í 

Vestmannaeyjum ........ ne 878 

363 20. júlí Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna 

við komu frá útlöndum, einkasölugjaldo.fl .......... 836-840 

365 20. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness 2... 851-852 

370 21. júlí Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ................. 859—861 

371 21. juli Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ........ 861--863 

384 21. júlí Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð Þroskahjálpar í Vest- 
mannaeyjum „2... eee kerne 380 

398 22. juli Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 319/1981 um gatna- 

gerðargjöld í Siglufirði ..........0 912 
412 22. júlí Reglur um breytingu á reglum um björgunar- og öryggisbún- 

að íslenskra skipa nr. 325/1985, sbr. nr. 171/1987 og nr. 80/ 

1988 000 DEDE DERE SE DEERE DEDE REESE SEERE DEDE DESEDES 1027 
372 25. juli Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis .............. 863—865 
373 25. juli Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis ............... 866—867 

374 25. júlí Gjaldskrá RafveituSelfoss ......0 0. 868—870 

375 25. juli Gjaldskrá Rafveitu Siglufjarðar ................ 870-871 

376 25. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar .................. 872-873 

385 25. júlí Gjaldskrá Rafmagnsveitnaríkisins ................ 881-888 

386 25. júlí Gjaldskrá Rafveitu Borgarness ......... 0... 888—891 
387 25. juli Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka ......... 891-893 

388 25. júlí Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrirraforku ........... 893-898 
389 25. júlí Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks ........... 898-900 
390 25. júlí Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ............... 900-902 

391 25. júlí Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur ......... 902—904 

392 25. juli Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ............ 904-905 

379 26. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss ........00 0. 875-871 

400 26. júlí Skipulagsskrá fyrir Listamannasjóð Sigríðar Ingvarsdóttur 914-915 

413 26. júlí Reglur um vinnuðryggi á fiskiskipum stærri en 15 maðlengd #. 1028-1032 

414 26. júlí eglur um breytingu á reglum um smíði og búnað íslenskra 

skipa nr. 553/1975 sbr. nr. 124/1988 Lo... 1032—-1033 

415 26. júlí Reglugerð um styrktarsjóð til öflunar atvinnuréttinda á skip- 

UM 0 uenne 1034-1035 

394 27. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 321/1986, sbr. rg. nr. 

181/1987, sbr. rg. nr. 12/1988 um lánveitingar Byggingar- 

sjodsrikisins 2... nen 907—909 

395 28. júlí Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 

1984-2004 000 nruee 910 

399 28. júlí Skipulagsskrá fyrir Starfssjóð læknadeildar Háskóla Íslands 913 

396 29. júlí Reglugerð um breytingu á fjallskilareglugerð fyrir Borgar- 

fjarðarsýslu og Akraneskaupstað nr.374 21. júlí 1986 910 

393 2. ágúst Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar .................. 906-907 

402  2.ágúst  Fjallskilasamþykkt fyrir Eyjafjarðarsýslu, Akureyri, Dalvík, 

Ólafsfjörð og Siglufjörð ......00... 917-923
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn 

383 4. ágúst Reglugerð um bann við togveiðum á Breiðdalsgrunni og 

Berufjarðarál 0... e ken 

397 8. ágúst Gjaldskrá fyrir sérþjónustu í stafræna símakerfinu 

404 9. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabil- 

inu frá 1. júní 1988 og meðan það verð sem Verðlagsráð 

åkvad gildir .............. une eunee . 

405 9. ágúst Auglýsing um stadfe stingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir skreið á Ítalíumarkað á framleiðslutímabil- 

inu Í. júní 1988 og þar til annað verður ákveðið … 

406 9. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan humar á sumarvertíð 1988 ..... 

403 12. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 

|. júní 1988 og meðan það verð sem Verðlagsráð ákvað, á 

hörpuskelfiski til vinnslu, gildir HANN 

416 15. ágúst Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalski pulagi 

Hólmavíkur 1985-2005 . 

410 16. ágúst Reglugerð fyrir talnage traunir Íslenskrar Getspár BAR 

419 17.ágúst At uglýsing um umferð í í Reykjavík . REE 

407 19. ågust Res slugerð um skráningu sölu með sjóðvélum HEAR 

418 19. ágúst At iglysing um breytingu å gjaldskrå Hitaveitu Akraness og 

Borgarfjardar nr. 371,21. juli 1988 ........ BENNI 

417 23. ágúst Reglugerð um sérstök togveiðisvæði samkvæmt lögum nr. 3. 

S. Janúar 1988 . HR 

421 23. ágúst Reglus gerð um orlof erunnskóla kennara og stjórnenda grunn- 

skóla samkvæmi lögum nr. 63/1974 BEAR 

420 24. ágúst  Reglugei um viðauka við reglugerð fyrir Íslenskar Get traun- 

ir, nr. 7 7213. ipríl 1981, með síðari breytingum … 

423 25. ágúst Reglur um endurgre reiðslu söluskatts af iðgjöldum af ábyrgðar- 

tryggingu bifreiða í eigu fatlaðra 

424 25. ágúst Reglugerð um vegabréf utanríkisráðuneytisins 

457 25. ágúst Reglugerð um breytingu á reglug erð um happdrætti Hásk kóla 

Íslands, nr.348 8. október 1976 a 

422 26. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. lå 37 24. maí 1974 um 

eftirlit með framleiðslu og verslun með fóðurvörur 

425 31. ágúst Reglugerð um greiðslur vegna fastráðins fiskvinnslufólks 

426 31. ágúst  Reglurum endurgreiðslu söluskatts til erlendra ferðamanna 

420  1.sept.  Samþvkktum breytingu á samþykktnr. SO trå 18 falk 1983 um 

gatnagerdargjåld iSudavikurhreppi .......... 

432. 1. sept. Auglysing um stadfestingu å adalskipulagi Se lfoss 1987 TN 
428  S.sept.  Auglýsingum umferð í Reykjavík HANN enen 

430  5.sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Rafmagnsveitur 

ríkisinsnr.112,6.aprfl 1968 .............. 

438  S.sept. Reglugerð fyrir Akraneshöfn 

439. 5. sept. Reglugerð fyrir Hvammstangahöfn ............... 

Blaðsíðutal 

879 

911 

924—925 

925 

926 

924 

1035—1036 

21—1024 

1195 

1120 

1124—1126 

1127—1128 

1132 

1133 

1131 

32—1133 
1140—1148 
148-1154 

B
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

431  6.sept. Reglugerð um niðurtellingu á reglugerð um vistun fanga að 
Bitru í Hraungerðishreppinr. 584 6. oktåber 1981 ..... 1133 

433  6.sept. Reglugerð um skipun og verkefni rannsóknarnefndar, er 

hefur það hlutverk að bera kennsl álátnamenn ....... 1134-1135 

437  6.sept. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Andakíls, Andakílshreppi 1138-1140 

441. 9. sept... Auglysingumrafverktakaleyfi ................... 1159—1163 

444 12. sept. Reglugerð um bann við veiðumsmábáta ............. 1166 

435 14.sept.  Auglýsingum umferð í Tálknafjarðarkauptúni ......... 1136-1137 

434 15. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um slátrun, mat og 

meðferð sláturafurðanr.188 6.apríll988 .......... 1135-1137 

436 15. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 443 25. september 

1987 um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða verð- 

lagsårid 1988-1989. sene eee eee ere ene 1137—1138 

440 15. sept. Reglugerð um fullvirdisrétt til framleidslu saudfjårafurda 

verðlagsárið 1989-1990 ....... 0 1155-1158 
446 16. sept. Auglýsing um breytingu á samþykkt um gatnagerðargjöld á 

Kópaskeri í Presthólahreppi í Norður-Þingeyjarsýslu nr. 

275 24.mMaf 1988 eee eee ken ne 1167 

447. 16. sept... Auglysing um stadfestingu å deiliskipulagi i Moldahrauni i 

Gardabæ seen eee nere une 1167 
443. 20. sept... Auglysing um endurgreidsluhlutfall såluskatts fiskvinnslufyr- 

irtækja 2.222 seen eee eee eee eee eee nee 1166 

451 22. sept.  Reglugerdå um Styrimannaskålann i Vestmannaeyjum ..... 1170—1171 

445 23. sept. AuglysingumumferdiReykjavik ................. 1167 

449 23. sept Reglugerð um rannsóknarstofnun ísiðfræði ........... 1168—1169 

450 23. sept. Reglugerd um breyting á reglugerð nr. 596/1987, um uppgjör 

á innheimtu staðgreiðslufé, með síðari breytingum ..... 1169 

453 23. sept. Samþykkt um stjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar ......... 0 1173-1184 

448 28. sept. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ......... 1168 

452 27. sept... Reglur um breytingu á reglum nr. 160/1986, um þátttöku 

ríkisins í kostnaði vegna hjálpartækja fyrir heyrnarskerta 

með síðari breytingum .......0 00 1171-1172 

454 29.sept. Samþykkt um stjórn Höfðahrepps og fundarsköp hrepps- 

nefndar ......0 000 1185-1193 

455 29.sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um vöruhappdrætti 

Sambands íslenskra berklasjúklinga, nr. 372 25. október 

1976 20.00.0000 RSS KERES 1194 
460 30. sept. Reglur um breytingu á reglum nr. 272/1988, um tollmeðferð á 

heimilismunum manna, sem flytja búferlum hingað tillands 1197 

461 30.sept.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 1198 

459 3. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 660/1981 um veitingu 

lögreglustarfs,lögregluskólao.fl ................ 1196-1197 

462 3. okt. Auglýsing um innritunar-, kennslu- og prófgjald vegna nám- 

skeiðs og prófs til að öðlast löggildingu til fasteigna- og 

skipasölu .......0.0 eneeenen 1198
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465 4. okt. Samþykkt um stjórn Sauðárkrókskaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar ........... eee keen kne 1203—1215 

470 4. okt. Samþykkt um hundahald í Mostellsbæ .............. 1224-1225 
471 4. okt. Auglýsing um starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins, 

Siglufirði ........ 1225-1227 
469 6. okt. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað ........0 000 1223 
464 11. okt. Reglugerð um sérstök línu- og netasvæði suður og vestur af 

Reykjanesskaga ........ 00. 1202 

472 12. okt. Reglugerð um gatnagerðargjöld á Laugarvatni, Laugardals- 

hreppi. Árnessýslu ........... 0. 1228-1230 

476 12. okt. Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi í Arnardalsreit á 

Akranesi 2... eee urene 232 

478 12. okt. Auglýsing um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Siglufjarðar 38 

474 13. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 16 20. janúar 1978. 

sbr. reglugerð nr. 174 27. apríl 1979 um skotvopn og 

skotfæri 20... sene eee een nere revne 1231 

463 14. okt. Reglugerð um Atvinnutryggingasjóð útflutningsgreina 1199—-1202 
473 20. okt. Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988 1230 
480 24. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 618/1987 um mennt- 

un, réttindi og skyldur talmeinafræðinga ........... 1241 

485 24. okt. Auglýsing um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Patreks- 

fjarðar ....... kernen 1248 

487 24. okt. Auglýsing um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Hafnar í 

Hornafirði .......... 00 rene 1249 

475 25. okt. Reglugerð um bann við veiðum við Ingólfshöfða ........ 1232 

482 25. okt. Lögreglusamþykkt fyrir Mosfellsbæ ................ 1242-1246 

488 25. okt. Samþykkt um forkaupsrétt Keflavíkur að lóðum og öðrum 

fasteignum innan kaupstadarins ................. 1249 

479 26. okt. Reglur um einfaldari tollskýrslugerð fyrir vörur á farmskrá 

sem njóta sérstakra tollfríðinda viðinnflutning ....... 1239-1240 

477 27. okt. Reglugerð fyrir Íslenskar getraunir ................ 1233-1238 
489 27. okt. Reglugerð um innflutning, notkun og förgun PCB efna 1250 

461 28. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 178, 8. apríl 1988, um 

gjald af erlendum lánum, leigusamningumo.fl ........ 1241 
483 28. okt. Reglugerð um (7.) breytingu á reglugerð um sölu og meðferð 

ávana- ogfíkniefnanr. 16/1986 .......000 1246 

490 28. okt. Samþykkt um umgengni og hreinlæti á athafnasvæði fisk- 

vinnslustöðva á Fáskrúðsfirði .................. 1251-1252 
499 28. okt. Auglýsing um umferð í Kópavogi .............. 1283-1284 
486 31. okt. Auglýsing um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Hafnar- 

fjarðar ........ rene 1248 

493 31. okt. Reglugerð um rekstur radíóstöðva ................ 1254-1257 
491  1.nóv.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 1252-1253 

492 0 1.nóv.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 1253
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

495  1.nóv.  Samþykktumstjórn Garðabæjar og fundarsköp bæjarstjórnar 1269-1281 

494 3.nóv.  Samþykktum stjórn og fundarsköp Skútustaðahrepps . 1258-1268 

484 4. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 85 15. febrúar 1968. 

um tollverð notaðrabifreiða ........ kn ene 1247-1248 

508 8. nóv. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á deiliskipulagi Hatn- 

arfjarðar La 1288 

496 10. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð um auglýsingar í útvarpi 
nr. 512/1986, sbr. reglugerð nr. 608/1987 (0... 1282 

501 10.nóv. Auglýsing um staðfestingu deiliskipulags miðbæjar Garða- 

bæjar suse keen ke kk enke 1284 

504 il. nóv. Auglýsing um breytingu á grunnfjárhæðum skv. 4. og 6. gr.. 

sbr. 22. gr. laga nr. 83/1984 um erfðafjárskatt (........ 1286 

500 14. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 178, 8. apríl 1988, um 

gjald af erlendum lánum. leigusamningumo.fl ........ 1284 

497 15. nóv. Reglugerð um aflamark úr helstu botafisktegundum við 

Ísland 1989 ...... RANA rrkrnrne 1282 
503 17.nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð um aukaframlög úr 

Jöfnunarsjóði sveitarfélaga nr. 467 7. ágúst 1981 með 

síðari breytingum „2... eee eee kk rkree 1286 

506 21. nåv. Auglysing um umferd å Seltjarnarnes 0... 1287 

509 23. nóv.  Auglýsingum umferð á Akranesi .......... 1288 

514 23. nåv. Skipulagsskrå um minningarsjóð Kristínar Thoroddsen 1291 

498 25. nóv. Reglugerð um bann við veiðum við Ingólfshöfða ........ 1283 

502 25. nóv.  Auglýsingumnýtt fasteignamat (Lo... kkknee0 1285 

Sli 25. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 206 17. april 1984 um 

gatnagerðargjöld í Reykjavík Lo... rrree 1289 

518 25. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 332, 16. ágúst 1976 

um gatnagerdargjåld f Hålmavikurhreppi .......... 1296-1297 

515 28. nóv.  Skipulagsskrá fyrir Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúk- 

linga í Reykjavík 20... seeren kk nres 1292-1294 

510 29. nóv. Auglýsing um umferð í Reykjavík 000... 1289 

519 29. nóv.  Auglýsingum umferð í Kópavogi 000... 0. ner 1297 

505 2. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 463/1988 um Atvinnu- 

tryggingarsjóð útflutningsgreina (............ 1287 

512 2. des. Auglýsing um breytingu å starfsleyfi fiskimjålsverksmidju 

Sildarvinnslunnar hf., Neskaupstad, frå 16. juni 1986 med 

breytingu frá21. júlí 1980 2.00 rreee 1290 

513 2. des. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðju 

ríkisins. Seyðisfirði frá 30.september 1985 með breytingu 

frá 28. september 1987 20... kee nere kee 1290 

524  S.des. Skipulagsskrá fyrir ABC-hjálparstarf 2... 1304-1305 

507  6.des. — Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir, 

nr.47727. október 1988 00... 1288 

525 7. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um útvarp skv. tíma- 

bundnum leyfum nr. 511/1986 sbr. reglugerð nr. 607/1987 1306
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

578 21. des. Auglysing um umferå å Akureyri ................….… 1393 

574 22. des. Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ingimundar Guðmunds- 

SONNA 2000 nerne nee 1389—1390 

530 23. des. Auglýsing um skráningu ökutækja, skoðun þeirra og eftirlit 1309 

531 23. des. Reglugerð um viðauka við reglugerð um skráningu ökutækja 

nr.52315.desember1988 ........0 0. 1309 

532 23. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 289/1988, um jöfnun- 

arálag á innflutt húsoghúshluta ................. 1310 

533 23. des Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 142/1988 um jöfnunar- 

gjald 22 eee rne 1310 

546 23. des Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988 1338-1340 

557 23. des. Reglugerð um innheimtu framleiðslugjalds af afurðum sauð- 

fjár umfram verðábyrgð ríkissjóðs á verðlagsárinu 1987-88  1372—1373 

540 27. des. Reglugerð um almenna heimild til að binda inn- og útlán við 

reikningsgengi SDR OÐECU ........0. 1332 

530 27. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um auglýsingar í útvarpi 

nr. 512/1986 með áorðnum breytingum ............ 1360 

554 27. des. Auglýsingum útvarpsgjald ....... 0 1370 

555 27. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um útvarp skv. tíma- 

bundnum leyfum nr. 511/1986 með áorðnum breytingum 1370 

$77 27. des. Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Ágústu Jóna- 

tansdóttur og DaníelsJónatanssonar .............. 1392-1393 

556 28. des. Reglugerð um innheimtu þinggjalda á árinu 1989. ....... 1370-1371 

558 28. des. Reglugerð um bensíngjald ........... 00. 1373-1374 

559 28. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 593/1987, um þunga- 

skatt 20.00.0000 eee eee en 1374—1375 

562 28. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79/1988, um persónu- 

afsláttogsjómannaafslátt .............. 1377 

563 28. des. Auglýsing um innheimtuhlutfall útsvars í staðgreiðslu á árinu 

1989 000 SEES SEERE SEERE ES EREREDED 1378 
564 28. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 591/1987, um laun, 

greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu ............ 1378 

565 28. des Auglýsing um vörugjald af nokkrum vörum vegna breytinga á 

viðauka Í viðtollalðg ......... 00 ene 1379 

566 28. des. Reglugerð um greiðslu barnabótaauka á árinu 1989 ...... 1379-1380 

567 28. des. Reglugerð um greiðslu barnabóta á árinu 1989 ......... 1381-1382 

571 28. des. Reglugerð um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrá- 

settar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensín 1386-1388 

551 29. des. Reglugerð um stjórn botnfiskveiða 1989 ............. 1361-1365 

552 29. des. Reglugerð um veiðar smábáta 1989 ...............… 1366-1367 

553 29. des. Reglugerð um veiðar á úthafsrækju 1989 ............. 1368-1369 

560 29. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 13 21. janúar 1988 um 

ráðstöfun á sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða alifugla og 

SVÍNA 2000 REE EREDEDED 1375-1376
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

561 29. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 628 31. desember 1987 

um innheimtu fóðurgjalda .................. 1376 

575 29. des Bæjanöfno.fl. 2... 1391 
576 29. des Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

deiliskipulagi í Hafnarfirði .................... 1391 

568 30. des. Reglur um ökutæki varnarliðs Bandaríkjanna .......... 1383 

569 30. des. Reglugerð um upphaf og lok fangavistar ............. 1384-1385 

570 30. des. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 
erlendanmarkað ........0000. 00 1385 

572 30. des. Rglugerð um breyting á reglugerð nr. 613 31. desember 1987, 

um sérstakt gjald af bifreiðum ogbifhjólum .......... 1388 

573 30. des. Auglýsing um vörugjald af nokkrum vörum vegna breytinga á 

viðauka | við tollalög og til samræmingar á skattlagningu 

sams konar eða hliðstæðravara ................. 1389 

Reikningar. 

168 Reikningur Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru, fyrir 

årid 1987 Lo... een eee eeeeee 380 
190 Reikningur Tryggingarsjóðs viðskiptabanka fyrir árið 1987 458-459 

217 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians kon- 

ungs X. og Alexandrine drottningar,árið 1987 ........ 523 

218 Reikningur Þjóðhátíðarsjóðs fyrir árið 1987 ........... 524 
219 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers, 

fyrir Árið l987 20... ereene 525 

220 Reikningur yfir tekjur og gjöld Grímseyjarsjóðs W. Fiske, 

fyrir áriðl987 ....... eee eene 525 

221 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísa- 

fjarðarsýslu, fyrir árið 1987 .....0.. 0 526 

222 Reikningur yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígs, fyrir árið 1987 526 

223 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna 

Steinunnar Sighvatsdóttur og Magnúsar Ólafssonar. fyrir 

årid 1987 Lo... eee eee eee eereee 526 
224 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns 

Nikulássonar, fyrir árið 1987 .....0... 527 
225 Reikningur fyrir Styrktarsjóð Þórarins Tulinius fyrir árið 1987 527 
226 Reikningur yfir tekjur og gjåld Styrktarsjåds beirra, sem bida 

tjon af jardeldum, fyrir årid 1987 ................ 528 

227 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóhanns Jó- 

hannessonar og Sigurbjargar Guðnadóttur, fyrir árið 1987 528 
274 Reikningur sjóðsins Gerðuminningárið 1987 .......... 616 
334 Reikningur Lífeyrissjóðsbænda 1987 ............... 745—747 
456 Reikningur Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Porsteins- 

sonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1987 ........ 1194 

458 Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1987 1195



Nr Dagsetning 

XXIV 

Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

466 

407 

468 

Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga fyrir árið 1987 

Reikningur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1987 

Reikningur Bjargráðasjóðs fyrir árið 1987 

Heiðursmerki fálkaorðunnar .. 0... 

Embætti, sýslanir ........ 

Ræðismenn 

Skrá yfir tilkynningar um ný hlutafélög sem birtar hafa verið í 

Lögbirtingablaði 1988 

Skrá yfir firmatilkynningar sem birtust í Lögbirtingablaði 

1988 

Skrá um samvinnufélagstilkynningar sem birtust í Lögbirt- 

ingablaði 1988 

1216-1218 

1219-1220 

1220-1223 

1394-1397 

1397-1410 

1410 

1411-1420 

1420-1445 

1446



Yfirlit 

eftir målaflokkum. 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Aðflutningsgjöld, sjá Skattamál, tollamál. 

Akranes. 

95 10. feb. Gjaldskrá Rafveitu Akraness 2... 248-252 

l98 13. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 483-485 

213 27. apríl Samþykkt um breytingu á gjaldskrá nr. 108/1987. fyrir heil- 

brigðisettirlit á Akranessvæði sbr. reglugerð nr. 195/1985, 

um skiptingu heilbrigðiseftirlits á Vesturlandssvæði sbr. 6. 

gr. laga nr. 109/1984 L 00. erereee 517 
243. 7. mai Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ........ 540-542 
244. 4. mai Gjaldskrá Rafveitu Akraness ........ eee. 543—546 

279 17. maí Samþykkt um stjórn Akraneskaupstaðar og fundarsköp bæj- 

arstjornar L 2... eeeee 633—645 

206 1. juni Auglysing um umferd å Akranesi .................…. 666 

297 8. juni Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi á Akranesi ..... 666 

310 16. júní Gjaldskrá Hitaveitu Akraness oog Borgarfjarðar ...... 703-705 

354 11. juli Gjaldskrá Rafveitu Akraness 2... eee 801-804 
371 21. juli Gjaldskrå Hitaveitu Akraness og Borgarfjardar ........ 861—863 
396 29. juli Reglugerd um breytingu å fjallskilareglugerd fyrir Borgar- 

fjardarsyslu og Akraneskaupstad nr. 37421. juli 1986.... 910 

418 (19. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akraness og 

Borgarfjardar nr. 371,21. juli 1988 ............... 1037 

435  5S.sept.  Reglugerðfyrir Akraneshöfn ...................… 1140-1148 

476 12. okt. Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi í Arnardalsreit á 

Akranesi 0. 1232 

509 23.nóv. Auglysing um umferd å Akranesi .................… 1288 

Akureyri. 

39 22. jan. Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ............ 92-94 

65 25. jan. Samþykkt um stjórn Akureyrar og fundarsköp bæjarstjórnar 188—199 

205 27. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ...........0...... 505-506 
214 28. apríl Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ................... 518-520 
287 6. júní Skipulagsskrá fyrir Bókakaupasjóð Háskólans á Akureyri 659 

301 8. júní Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi Akureyrar ....... 669 
318 28. júní Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ............. 718-720
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

325 29. júní Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 

ins, Orkubús Vestfjarða, Rafveitu Borgarness, Rafveitu 

Húsavíkur, Rafveitu Eyrarbakka og Hitaveitu Akureyrar 731 

332 31. maí Reglugerð um takmörkun leigubifreiða á Akureyri og um 

ráðstöfun atvinnuleyfa ....... 000. 141-744 

392 25. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar .............. HE 4—905 

402. 2. ågust  Fjallskilasampykkt fyrir Evjafjardarsyslu , Akureyri, Dalvík, 

OlafsfjörðogSiglufjörð ........ 917-923 

411 13. júlí Reglugerð fyrir Tónlistarskólann á Akureyri ...... 1025-1027 

578 21. des. Auglýsing um umferð á Akureyri ..... FSN ennn 1393 

Almannatryggingar. 

30 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð frá 9. desember 1987, um 

breytingar á reglugerðum um greiðslur sjúkratryggðra sam- 

kvæmt lögum um almannatryggingar ........ 77 

31 22. jan. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga 78 

75 9. feb Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 170/1987 um þátttöku 

almannatrygginga í bifreiðakaupum fatlaðra ......... 216 

155 15. mars 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 Örvggi á vVINNUStöðum „2... 368 

208 22. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 201/1981 um iðgjald 

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

tryggingar 2... eee ener eee 507 

266 27. maí Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga HR 604 

302 16. júní Best: uge erd um hækkun fjårhæda (fritekjumarks) skv. 1. tl. 1. 

.19. gr. laganr. 67/1971 um almannatryggingar ..... 669 

308 22. juni Regh gerð um breytingar á reglugerð um greiðslur sjúkra- 

tryggðra samkvæmt lögum um almannatrvggingar nr. 67, 

20. apríl 1971 með síðaribreytingum .......... 699—-700 
423 25. ágúst  Reglurum endurgreiðslu söluskatts afiðgjöldum af áby rgðar- 

tryggingu bifreiða í eigu fatlaðra ............... 1121 

448 28. sept Relgugerð um hækkun bóta almannatrygginga HIÐ 1168 

543 21. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 201/1981 um iðgjald 

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

trvggINgAr 2... 1336 

545. 21. des. Reglugerd um idgjåld til slysatrygginga samkvæmt 4, mgr. 36. 

Er. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar, sbr. 5. gr. laga 

r. 59/1978 ........... 1337 

Almannavarnir. 

347 23. júní Reglugerð um hættumat vegna snjóflóða ........... 792—794 

Alpingiskosningar, sjå Kosningar.
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Atvinnuréttindi. 

2 4. jan. Auglýsing um innritunar-. kennslu- og prófgjald vegna nám- 

skeiðs og próts til að öðlast löggildingu til fasteigna- og 

skipasölu .......0 eee ever eve 2 
46 20. jan. Reglugerð um menntun. réttindi og skyldur matarfræðinga í 

sjúkrastofnunum .......... 000 113 
98 5. feb. Reglugerð um meistaranám og útgáfu meistarabréfa ...... 256-257 

162 21. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um menntun, réttindi og 
skyldur læknaritara nr. 161.30. mars 1987, sbr. breytingu á 
þeirri reglugerð nr. 425.2. september 1987 .......... 377 

163 16. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 432/1987 um starfs- 
heiti og starfsréttindi matvælafræðinga ............. 377 

441  9.sept.  Auglýsingumrafverktakaleyfi ................... 1159-1163 
462 3. okt. Auglýsing um innritunar-, kennslu- og prófgjald vegna nám- 

skeiðs og prófs til að öðlast löggildingu til fasteigna- og 

skipasölu .....0.0 rnee 1198 
480 24. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 618/1987 um mennt- 

un, réttindi og skyldur talmeinafræðinga ............ 1241 

Atvinnustarfsemi. 
86 5. feb. Samþykkt um breytingu á samþykkt frá 2. desember 1987 um 

sorpeydingu å Raufarhåfn ....................… 232 
125 16. feb. Auglýsing um bráðabirgðastarfsleyfi fyrir síldar- og fiski- 

mjölsverksmiðjuna í Reykjavík, verksmiðju að Kletti 316-318 
191 18. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir Malbikunarstöðina Hlaðbæ- 

Colas hf., Helluhrauni í Hafnarfirði ............... 460—461 
250 9. maí Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á 

Husabakka i Adaldal nr. 542/1987 ................ 554 
256 9. maí Auglýsing um bráðabirgðastarfsleyfi fyrir síldar- og fiski- 

mjölsverksmiðjuna í Reykjavík, verksmiðjuna í Örfirisey 563-565 
262 9. maí Reglugerð um fjárhæð leyfisgjalds fyrir leyfisbréf til að reka 

leigumidlun „2... 601 
263 9. maí Auglýsing um breytingu á starfsleyfi nr. 543/1987 fyrir sorp- 

eyðingu á Raufarhöfn með breytingum frá 5. febrúar 1988. 602 
292 30. maí Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fiskimjölsverksmiðju 

Hafsíldar hf.. frá 30. september 1985 .............. 663 
471 4. okt. Auglýsing um starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins. 

Siglufirði 0. 1225-1227 
512 2. des. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fiskimjölsverksmiðju 

Síldarvinnslunnar hf., Neskaupstað, frá 16. júní 1986 með 

breytingu frá 21. Júlí 1986 ......... eee, 1290 
513 2. des. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðju 

ríkisins. Seyðisfirði frá 30. september 1985 með breytingu 
frá 28. september 1987 L.00. seen 1290
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Reglu gerð um breytingu á reglugerð ni 

i tvinnurekstur sem     

  

SU Auglys sing um starf røster yfi fyrir sor 

  

Auglýsingar. 

Reglugerð um breytingu á reglugerð um 

nr 
Reglugerð um breytingu á reglugerð um augl: 

nr. 512/1986 með áorðnum breytingum . … IR 1360 

  

     „512/1986. sbr. reglugerðn 

  

Austur-Skaftafellssýsla, sjá Skaftatells 

Áfengismál. 

yreytingu á reglug 

18. maí 1983 

     

áfen É 

  

Arnessýsla. 

Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ...... 

Gjaldskrá fyrir Hit: veitu Flúða og nágren nis 

Samþykkt um stjórn og fundarsköp Sandvíkurhrepps 

Reglugerð um butjårhaldt lí Þorlákshöfn .............. S4-85 

Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Eyra. nr. 64. 6. 

febrúar 1987 2... HA 156 

Auglýsing um staðtestin i i ac kj 

    

  

Ölfusi, Árnessýslu . 

Skipulagsskrá fyrir Sólve „li 

bakka . 

Gjaldskrá Hitaveitu E yra 

  

    

     
   
    

    

Auglýsing um friðaland í í Herdísarvíl HR 312--313 

Auglýsing um staðfestingu legu aðvettuæðar 

Nesjavöllum í Grafningshreppi að Grafarholti 

Samþykkt um gatnagerðargjöld 

Reglugerð um breytingu á regluge 

gatnagerðargjöld við byggða 

Auglýsing um starfsleyfi fyrir tis 

Árnessýslu 

Samþykkt um stjórn og fund: irsköp ( Olfu 

Gjaldskrá Hitaveitu Eyra 

  

   

  

Gjaldskrá rir Hitaveitu augardss, L | 

um ... .… — 701—702 

Gjaldskrå Raf ve situ Stokkseyr: ir … HR Lu. 712—715 

Auglysing um breytingu å gjaldskråm R: fm 

ins, Orkubus Vestfj arda, Rafveitu Borgarness. Rafveitu 

Húsavíkur, Rafveitu Eyrarbakka og Hitaveitu Akureyrar 
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

341 5. qúlí Gjaldskrá Rafveitu Stokkseyrar ........ TR 758—760 
353 7. júlí Auglýsing um sameiningu Selvogshrepps í Árnessýslu við 

Olfushrepp ísömu sýslu Lo... eee 300 
387 25. juli Gjaldskrå Rafveitu Eyrarbakka 2... 391—893 
431. 6. sept. Reglugerd um nidurfellingu å reglugerd um vistun fanga ad 

Bitru í Hraungerðishreppi nr. 584 6. október 1981 ...... 1133 
472 12. okt. Reglugerð um gatnagerðargjöld á Laugarvatni, Laugardals- 

hreppi. Arnessýslu L.ol.l 1228-1230 

Ávana- og fíkniefni, sjá Lyf. 

Bankamál. 
286 8. júní — Skipulagsskrá fyrir Menningarsjóð Iðnaðarbankans ...... 658 
540 27. des. — Reglugerð um almenna heimild til að binda inn— og útlán við 

reikningsgengi SDR ogECU ............. 1332 

Bardastrandarsysla. 
259 10. maí Samþykkt um stjórn og fundarsköp Patrekshrepps ....... 578-589 
368 13. júlí Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Vestfjörðum ......... 856-857 
435 14. sept. — Auglýsingum umferð í Tálknafjarðarkauptúni ......... 1136-1137 
442 13. júlí Gjaldskrá fyrir heilbrigðisettirlit á Vestfjörðum ......... 1163-1165 
485 24. okt. Auglýsing um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Patreks- 

fjarðar LL 1248 

Barnavernd. 
175 23. mars  Skipulagsskrá fyrir Byggingasjóð nýja barnaspítalans ..... 408-409 

Bensín, sjá Eldsneyti. 

Bifreiðagjöld, sjá Skattamál, tollamál; Ökutæki. 

Bifreiðar, sjá Ökutæki. 

Blönduós. 
9. 6. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss ......... 33-35 

88. 2. feb. Auglýsing um starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Blönduósi .... 233—234 
303 22. júní — Samþykkt um stjórn Blönduóssbæjar og fundarsköp bæjar- 

SÍJÓPMAF Lo. 670—682 
319 26. juli Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss 2... eee. 875-877 

Borgarfjarðarsýsla. sjá Myra- og Borgarfjarðarsýsla. 

Brunamál. 
536 19. des. Reglugerd um sålu og medferd skoteldå .............. 1313—1314 

Búfjárhald, búnaðarmál sjá Landbúnaður.



  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Búfjárveikivarnir. 

180 30. mars Auglýsing um varúðarráðstafanir og aðgerðir vegna hring- 

skyrfis undir Eyjafjöllum ..........0 422-424 

Byggingarmál. 

175 23. mars  Skipulagsskrá fyrir Byggingasjóð nýja barnaspítalans ..... 408-409 

Bæjanöfn. 

575 29. des Bæjanöfno.fl 200... eee enn ek nn 1391 

Bæjarstjórnir, sjá Sveitarstjórnarmál. 

Börn, sjá Barnavernd. 

Dalasýsla. 

258 17. maí Samþykkt um stjórn og fundarsköp Hvammshrepps í Dala- 

SÝSIU 2... REESE SEERE REDDES 568—577 

Dalvik. 

92 16. feb. Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur .......... 0... 241-242 

150 14. mars Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Dalvíkur- 

kaupstad, nr. 580 14. september 1981 .............. 364 

402. 2. ågust  Fjallskilasampbykkt fyrir Eyjafjardarsyslu, Akureyri, Dalvik, 

Ólafsfjörð og Siglufjörð ...... 0. ne 917-923 

Dómsmál. 

271 31. maí Reglugerð um breytingur á reglugerð um dómsmálagjöld 

o. fl., nr. 58523. desember 1987 200... 611—612 

433  6.sept. Reglugerð um skipun og verkefni rannsóknarnefndar, er 

hefur það hlutverk að bera kennsl álátnamenn ....... 1134-1135 

569 30. des. Reglugerð um upphaf og lok fangavistar ............. 1384—1385 

Dyralæknar, sjå Landbunadur. 

Eldsneyti. 

558 28. des. Reglugerð um bensíngjald ......... 0. nen 1373-1374 

Embætti, sýslanir. 

580 Embætti ogsýslanir ........ 0. n nen 1397-1410 

Embættismenn, sjá Opinberir starfsmenn. 

Erfðaréttur. 

504 11. nóv. Auglýsing um breytingu á grunnfjárhæðum skv. 4. og 6. gr., 
sbr. 22. gr. laga nr. 83/1984 um erfðafjárskatt ......... 1286
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Nr. Dagsetning 

49 1. feb 

51. 1. feb. 

178. 8. april 

500 14. nóv. 

548 21. des. 

549 21. des. 

68 26. jan. 

174 28. mars 

193 30. mars 

242 4. maí 

402 2. ágúst 

195 18. apríl 

462 3. okt. 

Un
 

Á
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0 
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mn
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246 3. mai 

Erlend lån. 
Auglysing um erlendar låntåkur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 
Auglýsing um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlend- 

arlántökur „0... 
Reglugerð um gjald af erlendum lánum, leigusamningum 
Of eereee 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 178, 8. apríl 1989. um 
gjald af erlendum lánum. leigusamningumo.fl........ 

Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 
innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 

Auglýsing um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlend- 
arlántökur sneen eee 

Eskifjörður. 
Reglugerð um gatnagerðargjöld í Eskifjarðarkaupstað 

Eyðing svartbaks, sjá Veiði. friðun. 

Eyjafjarðarsýsla. 
Gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjar .................... 
Gjaldskrá fyrir heilbrigðisettirlit á starfssvæði heilbrigðiseftir- 

lits Eyjafjarðar 00... 
Gjaldskrå Hitaveitu Hriseyjar ......... 
Fjallskilasampykkt fyrir Eyjafjardarsyslu, Akureyri, Dalvik, 

Ólafsfjörð Og Siglufjörð 20... seeren 

Fasteignir. 
Auglýsing um staðfestingu á söluumboðseyðublaði og sölu- 

vfirlitseyðublaði Félags fasteignasala .............. 
Auglýsing um innritunar-. kennslu- og prófgjald vegna nám- 

skeiðs og prófs til að öðlast löggildingu til fasteigna- og 
Skipasölu „2... 

Samþykkt um forkaupsrétt Keflavíkur að lóðum og öðrum 
fasteignum innan kaupstaðarins ................. 

Auglysing um nytt fasteignamat ..................… 
Samþykkt um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar að fasteign- 

uminnan sveitarfélagsins .............. 

Fatlaðir, sjá Félagsmál; Heilbrigðismál. 

Ferðamál. 
Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 209 15. maí 1987 um 

tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna við komu frá 
útlöndum, einkasölugjaldo.fl............... 

202-205 

406-408 

917-923 

464—467 

1198 

1249 

1285 

1328-1331
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

363 20. júlí Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna 

ið komu frá útlöndum, einkasölugjald o. tl. . 836-840 

426 31. ágúst Reglur um endurgreiðslu söluskatts til erlendra ferðamanna 1127-1128 

Félög og firmu. 

582 Skrá yfir tilkynningar um ný hlutafélög sem birtar hafa verið í 

Lögbirtingablaði 1988 0 .  1411-1420 

583 Skrá yfir firmatilkynningar sem Þirtust í Lögbirtingablaði 

1988 ....... HA BR 1420-1445 

584 Skrá um samv innufél: igstilkynningar sem birtust i Logbirt- 

ingabladi 1988 1446 

Félagsmál. 

66 27. jan. Reglugerð um greiðslu barnabótaauka á árinu 1988 199—2( 

75. 9. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 170/1987 um þátttöku 

almannatrygginga í bifreiðakaupum fatlaðra HIÐ 216 

290 2. júní Reglur um breytingu á reglum nr. 160/1986 um þátttöku 

ríkisins í kostnaði vegna hjálpatækja fyrir heyrnarskerta, 

með síðari breytingum . 662 

541. 19. des Reglugerð fyrirsambýli .......0. 0. 1333-1335 

Firmu, sjá Félög og firmu. 

Fiskeldi. 

151 26. feb. Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Hólalax hf. 

Hólum. Hjaltadal ........ rnee 365 

182 5. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð í i landi Tunguf fells í í 

Árnessýslu ....... HARA 425 

185 5. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Vogalax hf. 
Vogum, Vatnsleysuströnd ..... … 433—434 

252 9. maí Auglý sing um starfsleyfi fyrir Silfurgen hí. að K al manstjörn ná 

Reykjanesi 200... . NR 555—556 

280 27. mai Reglur um eftirgjöf söluskatts af fjárfestingarvörum til nota 
vid fiskeldiog hafbeit .............- 222,2. 646—6049 

401 12. juli Reglugerð um flutning og sleppingar laxfiska í Og varnir gegn 

fisksjúkdómum og blöndun laxastofna 915-917 

Fiskveiðar, sjá Sjávarútvegur. 

Fjallskil, sjá Landbúnaður. 

Fjarskipti. 

6 11. jan. Gjaldskrå og reglur fyrir simapjånustu .......... 6—28 

215 27. apríl  Gjaldskrå fyrir sérbjånustu i stafræna simakerfinu 520 

345 12. juli Gjaldskrá og reglur fyrir símaþjónustu ....... 161-189 

397 8. ágúst Gjaldskrá fyrir sérþjónustu í stafræna símakerfinu 911 

493. 1. nåv.  Reglugerd um rekstur radíóstöðva 1254-1257
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Flugmál. 

154 Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll ......... 367 

167 Auglýsing um heimild Arnarflugs hf. til að halda uppi áætlun- 

arferðum millilanda ..........0 00. 380 

179 Gjald fyrir afnotflugvalla ........ FAR 421-422 

357 Auglýsing um flugvallagjald 833 

Forkaupsréttur, sjá Kaupréttur, forkaupsréttur. 

Forseti Íslands. 

235 Auglýsing um framboð og kjör forseta Íslands 534 

Fólksflutningar, sjá Okutæki. 

Friðlýsing, sjá Náttúrurannsóknir, náttúruvernd; Veiði. friðun. 

Garðabær. 

171 Løgreglusampbykkt fyrir Gardakaupstad ............. 393—404 

304 Fjallskilasamþykkt fyrir Kjósarsýslu, Reykjavík, Seltjarnar- 

nes, Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð ............ 683-688 

447 Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi í Moldahrauni í 

Garðabæ... 1167 

495 Samþykkt um stjórn Garðab Jæjar Og fundarsköp b bæj jarstjórn- 

AP 1269-1281 

501 Auglýsing um staðfestingu deiliskipulags miðb bæjar  Garða- 

bæjar 200 ne seerne 1284 

520 Auglýsingum n umferð í í Garðab þæ ...... 1297 

Gatnagerðargjöld, sjá Tekjustofnar sveitarfélaga. 

Geislavarnir ríkisins, sjá Öryggismál. 

Getraunir, sjá Happdrætti. 

Gjaldeyrismál. 

49 Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum. tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 117-128 

50 1. Reglugerð um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi ........ 128-132 

51 1. Auglýsing um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlend- 

arlántökur ...... HAR HA 132-156 

178 segl gerð um gjald af erl endum | ánum, leigusamningum 

BIÐ í FSN HR 411-420 

211 Reglugerð um skipan g) g jaldeyr ris- og V vidskiptamåla urne . 509—515 

251 Auglysing um breytingu å auglysingu nr. 49/1988 um erlendar 

lántökur og leigusamninga vegna innflutnings á vélum, 

tækjum og búnaði tilatvinnurekstrar .......... 555 

540 Reglugerð um almenna heimild til að binda inn- og útlán við 

reikningsgengi SDR og ECU .......0.... 1332 

c
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Grindavík, sjá Suðurnes. 

Gullbringusýsla. 

139 1. mars Samþykkt um stjórn og fundarsköp Vatnsleysustrandar- 

hr€epps 20... rne 333-344 
252 9. maí Auglýsing um starfsleyfi fyrir Silfurgen hf. að Kalmanstjörn á 

Reykjanesi .........2.0 00... 555—556 

Hafnarfjörður. 

161 18. mars Auglýsing um breytingu á staðfestu deiliskipulagi við Þúfu- 

barð í Hafnarfirði ........0 00 376 

191 18. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir Malbíkunarstöðina Hlaðbæ- 

Colas hf. „ Helluhrauni í Hafnarfirði .............. 460-461 

204 27. apríl Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 500-504 

282 1. júní Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á skjald- 

armerki Hafnarfjarðar ............ 651 

304  3.júní — Fjallskilasamþykkt fyrir Kjósarsýslu, Reykjavík, Seltjarnar- 

nes, Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð ............ 683-688 

326 20. júní — Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 132-136 
344 30. júní Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Norðurbæ Hafnar- 

fjarðar ....... 0. ken kne 766 

486 31. okt. Auglysing um breytingu å stadfestu adalskipulagi Hafnar- 

fjarðar .......0 00 e eee eee rnee 1248 

508 8. nóv. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á deiliskipulagi Hafn- 
arfjarðar .......0. ek kkrrene 1288 

517 8. des. Auglýsing um takmörkun á bifreiðastöðum í miðbæ Hafnar- 

fjarðar „0... n re 1296 

576 29. des. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

deiliskipulagi í Hafnarfirði .................... 1391 

Hafnir. 

43 25. jan. Gjaldskrá fyriríslenskarhafnir ................... 105-108 

44 25. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 494/1986 um hafna- 

MÁ... e kr erene 108 
45 25. jan. Gjaldskrá fyrirlandshafnir ............ 0... 109-112 

438  $S.sept. Reglugerð fyrir Akraneshöfn ................... 1140-1148 
439  5S.sept. Reglugerð fyrir Hvammstangahöfn ................ 1148-1154 

Happdrætti. 

19 7. jan. Reglugerd um breytingu å reglugerd nr. 371 25. oktåber 1976 

um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna ...... 60 

177 6. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir talnagetraunir 

Íslenskrar Getspár, nr. 466 18. nóvember 1986 ........ 410 

410 16. ágúst Reglugerð um talnagetraunir Íslenskrar Getspár ........ 1021-1024 

420 24. ágúst Reglugerð um viðauka við reglugerð fyrir Íslenskar Getraun- 

ir,nr. 472 13. apríl 1981, með síðari breytingum ....... 1038
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455 29. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um vöruhappdrætti 

Sambands íslenskra berklasjúklinga. nr. 372 25. október 

1976 sneen eee eee ene eee kernen 1194 

457 25. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð um happdrætti Háskóla 

Íslands. nr.3488. október 1976 ................. 1195 

477 27. okt. Reglugerð fyrir Íslenskar getraunir ................. 1233-1238 

507  6.des Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir. 

nr. 477 27. október 1988 ....... 1288 

526 19. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir talnagetraunir 

Íslenskrar Getspárnr.410/1988 2... 1306 

Háskóli Íslands. 
287 6. júní Skipulagsskrá fyrir Bókakaupasjóð Háskólans á Akureyri 659 

399 28. júlí Skipulagsskrá fyrir Starfssjóð læknadeildar Háskóla Íslands 913 

449 23. sept. Reglugerð um rannsóknarstofnunísiðfræði ....... 1168-1169 

457 25. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð um happdrætti Háskóla 

Íslands. nr. 3488. október 1976 ................. 1195 

Háskólinn á Akureyri, sjá Háskóli Íslands. 

Heiðursmerki. 

Heiðursmerki fálkaorðunnar ................. 1394-1397 

Heilbrigðiseftirlit. 
24 8. jan. Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Norðurlandssvæði eystra. 

sbr. 6. gr. 7.tl.laganr. 109/1984 ................. 63 

56 11. jan. Sampykkt um breytingu å gjaldskrå fyrir heilbrigdiseftirlit å 

Nordurlandssvædi vestra, sbr. 6. gr. 5. tl. laga nr. 109/1984 167—168 

64 22. jan. Gjaldskrå fyrir heilbrigdiseftirlit å Suðurnesjum sbr. 6. gr. 5 

tl. laga nr. 109/1984 . 00... 186—187 

141 26. jan. Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Kjósarsvæði ......... 345-346 

155 15. mars 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 Örvggi á vinnustöðum „...... 368 

193 30. mars Gjaldskrá fyrir heilbrigðisettirlit á starfssvæði heilbrigðisettir- 

lits Eyjafjarðar .......... seen eee eee 463 

212 27. apríl Samþykkt um breyting á gjaldskrá nr. 109/1987 fyrir heil- 

brigðiseftirlit á Vesturlandssvæði sbr. 3. tl. 6. gr. laga nr. 

109/1984 . 0... ener renee 516 

213 27. apríl Samþykkt um breytingu á gjaldskrá nr. 108/1987. fyrir heil- 

brigðiseftirlit á Akranessvæði sbr. reglugerð nr. 195/1985. 

um skiptingu heilbrigðiseftirlits á Vesturlandssvæði sbr. 6. 

gr.laganr. 109/1984 .......0 517 

368 13. júlí Gjaldskrá fyrir heilbrigðisettirlit á Vestfjörðum ......... 856—857
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442 
490 

99 

93 
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„ júlí 

júlí 

. okt. 

. mars 

mars 

mal 

Júní 

juni 

juli 

„Júní 

sept. 

. okt. 

. okt. 

. okt. 

. nÓv. 

. des. 

Fyrirsögn 

Reglugerð um merkingu neytendaumbúða fyrir matvæli og 

aðrar neysluvörur AR . 

Reglugerð um aukefni í matvælum og öðrum neysluvörum 

Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Vestfjörðum 

Samþykkt um umgengni og hreinlæti á athafnasvæði fisk- 

vinnslustöðva á Fáskrúc 

  

  

Heilbrigðismál. 

Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur matarfræðinga í 

sjúkrastofnunum … BR 

Reglugerð um breytingu (1.)ár eglugerð: um búnað í og rekstur 

lyfjabúða og undirstofnana þeirra RN … 

Gjaldskrå fyrir þjónustu á vegum Heyrnar- og talme inastöðv- 

ar Íslands . AA euerreee HA 

Gjaldskrá yfir efna- og Ö srverurannsóknir er rannsóknastofa 

Hollustuverndar ríkisins annast RN r ene 

Reglugerd um breytingu å heilbrigðisregiugerð n nr. 45/1972 

með síðari breytingum . . … 

Reglugerd um breytingu åre „gluge rð um menntun ré éttindi og 

skyldur læknaritara nr. 161. 30. mars 1987, sbr. breytingu á 
þeirri reglugerð nr. 425. 2. september 1987 

Skipulagsskrá fyrir Byggingasjóð nýja barnaspítalans . 

Reglugerð um eftirlitsgjald vegna lyfja“ eftirlit sy rir årid 1988 . 

Reglur um breytingu á reglum nr. 160/1986 um þátttöku 

ríkisins í kostnaði vegna hjálpartækja fyrir heyrnarskerta, 

með síðari breytingum 

    

Reglugerð um breytingar á reglt 

tryggðra samkvæmt lögum um almannatryggins r. 0/ 

20. apríl 1971 með síðari breytingum ......... 

Reglur um breytingu á reglum nr. 402/1986, um sé srfræði leyfi 

tannlækna ............ sr ne 

Reglugerð um gerð lyfseðla og ávísun lyfja. afgreiðslu þeirra 

ogmerkingu ......... 

Reglur um breytingu á reglum nr. 160/1956, um þátttöku 

ríkisins í kostnaði vegna hjálpartækja fyrir  heyrnarskerta 

með síðaribreytingum ........ 

Regluge rð um breytingu á reglugerð 1 

un, réttindi og skyldur talmeinafræ di Ja. 

Reglugerð um (7. ) breytingu á reglugerð um sölu og me eðfe rð 

ávana- og fíkniefna nr. 16/1976 20... HR 

Samþykkt um umgengni og hreinlæti á athafnasv: æði fisk- 

vinnslustöðva á Fáskrúðsfirði. . HIÐ 

Skipulagsskrá fyrir Endurhæfingarstöð hjarta- og „lu Ingnasj júk- 

linga í Reykjavík .......... SR 

Reglugerð um (2. } breytingu á re glugerð 1 um gerð h yfseðla og 

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

    

662 

1292-1294 

1388-1340
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Hitaveitur, jarðhiti. 

8 5. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................. 31--32 
9 6. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss .... BN runee 33-35 

15 12. jan. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Flúða og nágrennis ........... 47—48 

38 27. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Mostellsbæjar ............... 90—91 
52 28. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Eyra. nr. 64. 6. 

febrúar 1987 0... SENN uees 156 

67 28. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga .................. 201-202 
71. 8. feb. Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga ................ 218-220 

90 10. feb. Gjaldskrå Hitaveitu Rangæinga ................... 236—238 

91 17. feb. Gjaldskrá Hitaveitu Eyra ........00 essere 239-240 
92 16. feb. Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur ........... 241-242 
93 22. feb. Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur ................ 243-245 

114 22. feb. Gjaldskrá Hitaveitu Bessastaðahrepps .............. 301-302 

145 18. mars Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðahreppsogFella ......... 355-358 

146 21. mars Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heittvatn ....... 358--359 

147 21. mars Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 360-362 
148 15. mars Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar. 

nr. 536, frá 4. desember 1987 0... 362 
157 25. mars Gjaldskrá fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja ............. 369--371 
165 18. mars Auglýsing um staðfestingu legu aðveituæðar hitaveitu frá 

Nesjavöllum í Grafningshreppi að Grafarholti í Reykjavík 378 
174 28. mars Gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjar ............... „0 406-408 

184 30. mars Reglugerð fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps ......... 427 432 

197 11. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks .................. 481-483 

198 13. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 483-485 
205 27. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar .................. 505-506 

207 28. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir 

raforku nr. 522 og hitaveiturnr. 525. 27. nóvember 1987 507 
242) 4. maí Gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjar ............. 539-540 

243 7. maí Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ........ 540-542 

253 19. maí Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis ................ 557-558 

255 16. maí Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga ................... 561-563 

285 3. júní Gjaldskrá Hitaveitu Eyra ..........0 656-657 
309 16. júní — Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Laugaráss, Laugarási, Biskupstung- 

UM seen eee een eee eree 701—702 
510 16. júní Gjaldskrá Hitaveitu , Akt: aness og Borgarfjardar ........ 703—705 

311 21. juni  Gjaldskrå Hitaveitu EgilsstadaogFella .............. 705—707 

312 21. juni Gjaldskrå Hitaveitu Selfoss .......... 707-708 
313 24. júní Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga ................ 708-710 

314 24. júní Gjaldskrá Hitaveitu Suðureyrarhrepps .............. 110-712 
321 28. júní Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heittvatn ......... 726—727 

325 29. júní — Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 

ins, Orkubús Vestfjarða, Rafveitu Borgarness, Rafveitu 

Húsavíkur, Rafveitu Eyrarbakka og Hitaveitu Akureyrar 731
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

339. 1. juli Gjaldskrå Hitaveitu Bessastadahrepps .............. 154-755 

340 5. juli Gjaldskrå fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps .............. 756—758 

343. 5. juli Gjaldskrå fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja ............. 764—766 

348. 11. juli Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks ............. 794—796 

360 19. juli Auglysing um breytingu å gjaldskrå Hitaveitu Seydistjardar, 

nr. 536,4. desember 1987, med sidari breytingum ...... 834 

365 20. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness ........... 851-852 

371 21. juli Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ........ 861—863 

373 25. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis ............. 866—867 

376 25. juli Gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar ............... 872-813 

379 26. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss ........ 0 875—877 

391 25. juli Gjaldskrå Orkubus Vestfjarda fyrir hitaveitur .......... 902—904 

392 25. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ......... ernee 904-905 

393 2. ágúst  Gjaldskrå Hitaveitu Olafsfjardar .................. 906—907 

Hlutafélög. 

582 Skrá yfir tilkynningar um ný hlutafélög sem birtar hafa verið í 
Lögbirtingablaði 1988 200... ereee 1411-1420 

Hollustuhættir, sjá Heilbrigðismál: Matvælaeftirlit; Umhverfisvernd. 

Holræsi, sjá Vatnamál. 

Hreindýraveiðar, sjá Veiði, friðun. 

Hreppaskipting, hreppamörk. 

126 24. feb. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á samein- 

ingu Haganeshrepps og Holtahrepps í Skagafjarðarsýslu 318 

Hundar. 

81 8. feb. Samþykkt um hundahald í Ólafsfirði ................ 226-2217 

117 19. feb. Gjaldskrá fyrir hundahald í Ísafjarðarkaupstað ......... 305 

131 25. feb. Gjaldskrá vegna hundahalds á Suðurnesjum fyrir árið 1988 .. 322 

149 16. mars  Samþykktum hundahald í Súðavíkurhreppi ........... 363-364 

201 18. apríl Gjaldskrá vegna hundahalds í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur 

sbr. samþykkt nr. 386/1984 L.00 490 

257 13. maí Samþykkt um hundahald í lögsagnarumdæmi Kópavogs 566—567 

278 30. maí Gjaldskrá fyrir hundahald í Ólafsfirði ............... 632 

293 7. juni Sampykkt um hundahald i Hveragerdi ............... 663—665 
294. 7. juni Gjaldskrá fyrir hundahald í Hveragerði .............. 665 

369 18. juli Sampykkt um hundahald i Breiddalsvik, Sudur-Mulasyslu 857—858 

378 13. júlí Gjaldskrá fyrir hundahald í Súðavíkurhreppi .......... 874 

380 14. juli Gjaldskrá fyrir hundahald í Kópavogi ............... 377 

470 á. okt. Sampbykkt um hundahald i Mosfellsbæ ............... 1224—1225
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Húnavatnssýsla. 

71 8. feb. Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga ................ 218-220 

313 24. júní Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga ................ 108-710 
439  S.sept. Reglugerð fyrir Hvammstangahöfn ................ 1148-1154 

454 29.sept. Samþykkt um stjórn Höfðahrepps og fundarsköp hrepps- 
nefndar „0... eee eee 1185-1193 

542 1S. des. Reglugerð um holræsi og holræsagjöld á Laugarbakka, 

Ytri-Torfustaðahreppi í V-Húnavatnssýslu ......... 1335-1336 

Húsavík. 

93 22. feb. Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur ................... 243-245 

96 22. feb. Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................... 252-254 

203 26. apríl Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................... 498-500 

325 29. júní Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 

ins, Orkubús Vestfjarða, Rafveitu Borgarness, Rafveitu 

Húsavíkur, Rafveitu Eyrarbakka og Hitaveitu Akureyrar . 731 

390 25. júlí Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................... 900-902 

Húsnæðismál. 

12. 15. jan. Reglugerd um breytingu å reglugerd nr. 321/1986 sbr. rgl. nr. 

181/1987 um lånveitingar Byggingarsjåds rikisins ...... 37—40 

76 29. jan. Reglugerð um húsnæðisbætur .................... 216-218 

118 23. feb. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 76/1988 um húsnæðis- 

bætur 2... eee ereeee 306 

394 27. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 321/1986, sbr. rg. nr. 
181/1987. sbr. rg. nr. 12/1988 um lánveitingar Byggingar- 

sjóðsríkisins ......... 907—909 

Hveragerdi. 
253 19. maí Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis .................. 557-558 
254 19. maí Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis .................. 559—-561 
293 7. júní — Samþykktumhundahaldí Hveragerði ............... 663—665 
294. 7. juni  Gjaldskrå fyrir hundahald i Hveragerdi .............. 665 

372 25. juli Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis .................. 863-865 
373 25. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis .................. 866-867 

Höfn, Hornafirði. 

487 24. okt. Auglýsing um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Hafnar í 

Hornafirði .........0 reee 1249 

537 15. des. Samþykkt um stjórn bæjarins Hafnar í Hornafirði og fundar- 

sköp bæjarstjórnar ............0.. 0 1315-1327 

Iðnaðarmál. 

69 27. jan. Auglýsing um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutnings- 

gjalda eða sölugjalds af ýmsum aðföngum til samkeppnis- 

JÖNAðÐAr „0... eee eee eee rene 206-211
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Nr. Dagsetning Fyrirsågn Blaðsíðutal 

Innflutningur. 

49 1. feb. Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 117-128 

50 1. feb. Reglugerd um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi .......... 128—132 

51. 1. feb. Auglýsing um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlend- 

arlántökur ........ 0 132-156 

132 14. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 30 1. febrúar 1988 um 

innflutnings— og gjaldeyrisleyfi .................. 323 

142 11. mars  Reglugerðumjöfnunargjald ........ 0000. 347—352 

181 30. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 103 19. ágúst 1948 um 

eftirlit med innflutningi plantnao. fl. .............. 424 

210 27. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 142 11. mars 1988 um 

Jöfnunargjald .......... 508 

251 24. maí Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 49/1988 um erlendar 

lántökur og leigusamninga vegna innflutnings á vélum, 

tækjum og búnaði tilatvinnurekstrar .............. 555 

289 2. júní Reglugerð um jöfnunarálag á innflutt hús oog húshluta ..... 661 

382 15. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 103 19. ágúst 1948 um 

eftirlit með innflutningi plantna o. fl. , sbr. breytingu með 

rg. nr. 18130. mars 1988 20... 878 

479 26. okt. Reglur um einfaldari tollskýrslugerð fyrir vörur á farmskrá 

sem njóta sérstakra tollfríðinda við innflutning ........ 1239-1240 

489 27. okt. Reglugerð um inntlutning. notkun og förgun PCB efna 1250 

532 23. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 289/1988, um jöfnun- 

arálag á innflutt húsoghúshluta ................… 1310 

548 21. des. Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar . 1341-1350 

549 21. des. Auglýsing um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlend- 

arlántökur .......... e keen nne 1350—1360 

Innheimta opinberra gjalda, sjå Skattamål, tollamål. 

Ísafjarðarkaupstaður. 

117 19. feb. Gjaldskrá fyrir hundahald í Ísafjarðarkaupstað ......... 305 

368 13. júlí Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Vestfjörðum ......... 856—857 

442 13. juli Gjaldskrå fyrir heilbrigdisettirlit å Vestfjordum ......... 1163—1165 

539. 7. des. Samþykkt um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar að fasteign- 

uminnan sveitarfélagsins „0... eee 1328-1331 

Ísafjarðarsýslur. 

149 16. mars  Samþykktum hundahald í Súðavíkurhreppi ........... 363-364 

300 14. júní Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í 

Norður-Ísafjarðarsýslu nr. 474 19. nóvember 1979 ..... 668 

314 24. júní Gjaldskrá Hitaveitu Suðureyrarhrepps .............. 710—712
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325 29. júní Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 

ins, Orkubús Vestfjarða, Rafveitu Borgarness. Rafveitu 

Húsavíkur, Rafveitu Eyrarbakka og Hitaveitu Akureyrar. 731 

368 . juli Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Vestfjörðum ......... 856—857 

378 13. júlí Gjaldskrá fyrir hundahald í Súðavíkurhreppi .......... 874 

429  1.sept. Samþykkt um breytingu á samþykkt nr. 561 frá 18. júlí 1983 

um gatnagerðargjöld í Súðavíkurhreppi ............ 1132 

442 . Juli Gjaldskrå fyrir heilbrigdiseftirlit å Vestfjörðum ......... 1163—1165 

Íþróttamál. 

123 . feb. Reglur um leyti kennara til þátttöku í íþróttamótum ...... 314 

420 24. ágúst Reglugerð um viðauka við reglugerð fyrir Íslenskar Getraun- 

ir,nr. 472 13. apríl 1981, með síðari breytingum ....... 1038 

477 27. okt. Reglugerð fyrir Íslenskar getraunir ................. 1233-1238 

507 6. des. Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir. 

nr.47727. október 1988 „00... 1288 

Jarðhiti, sjá Hitaveitur, jarðhiti. 

Kaupréttur, forkaupsréttur. 

488 . okt. Samþykkt um forkaupsrétt Keflavíkur að lóðum og öðrum 

fasteignum innan kaupstaðarins ................. 1249 

539 . des. Samþykkt um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar að fasteign- 

uminnan sveitarfélagsins ........ 1328-1331 

Keflavík, sjá Suðurnes. 

Keflavíkurflugvöllur. 

154 „mars Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll ................. 367 

568 . des. Reglur um &kutæki varnarlids Bandarikjanna .......... 1383 

Kennarar, sjå Menntamål. 

Kirkjumål. 

247 5. mai Skipulagsskrá fyrir Starfssjóð Félags fyrrverandi sóknar- 

presta 2... eee enn renerne 551 

449 „sept. — Reglugerð um rannsóknarstofnun í siðfræði ........... 1168-1169 

Kjarasamningar, sjá Launamál. 

Kjósarsýsla. 

114 . feb. Gjaldskrá Hitaveitu Bessastaðahrepps .............. 301-302 

141 . feb. Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Kjósarsvæði ......... 345-346 

304 . Júní Fjallskilasamþykkt fyrir Kjósarsýslu, Reykjavík, Seltjarnar- 

nes, Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð ............ 683—688 

339 . juli Gjaldskrá Hitaveitu Bessastaðahrepps .............. 754-755
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Kosningar. 

235 21. mars  Auglýsingum framboð og kjör forseta Íslands .......... 534 

236 13. maí Auglýsing um framlagningu kjörskráa ............... 534 

Kópavogur. 

257 13. maí Samþykkt um hundahald í lögsagnarumdæmi Kópavogs 566-567 

304 3. júní Fjallskilasamþykkt fyrir Kjósarsýslu, Reykjavík, Seltjarnar- 

nes, Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð ............ 683—688 

380 14. júlí Gjaldskrá fyrir hundahald í Kópavogi ............... 877 
499 31. okt. Auglýsing um umferð í Kópavogi .......0 000. 1283-1284 

519 29. nóv.  Auglýsingum umferð í Kópavogi .....0% 0000 1297 

Kvikmyndir. 

58 14. jan. Reglugerð um skoðun kvikmynda hjá Kvikmyndaeftirliti 

ríkisins ......0 0000 e kk kk kne 169—170 

Landbunadur. 

1 5. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 223/1987 um sérstakt 

jöfnunargjald af kartöflum og vörum unnum úr þeim .... 1 

13 21. jan. Reglugerð um ráðstöfun á sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða 

alifuglaogsvína ......%.00 e kk nn 41—45 

26 6. jan. Auglýsingum markagjald ........0.. 00. 73 

29 4. jan. Gjaldskrå fyrir pråfun buvéla .......%.. 000. 71 

35 5. jan. Reglugerð um búfjárhald í Þorlákshöfn .............. 84—85 

36 22. jan. Gjaldskrá fyrirdýralækna ........%.. 00. 86-89 

59 25. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 291, 23 júní 1987 um 

búmark og fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur verðlagsár- 

Ið 1987-1988 .....00 enken nn 170-171 
82 15. feb. Reglugerð um endurgreiðslu á sérstöku grunngjaldi vegna 

afurða alifugla, svína ognautgripa ................ 227-228 

109 26. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 223/1987 um sérstakt 

jöfnunargjald á kartöflum og vörum unnum úr þeim 292 

138 8. mars Reglur um niðurfellingu eða endurgreiðslu söluskatts af 

fjárfestingarvörum til nota við loðdýrarækt .......... 330-332 

180 30. mars Auglýsing um varúðarráðstafanir og aðgerðir vegna hring- 

skyrfis undir Eyjafjöllum ........000 00. 422-424 

181 30. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 103 19. ágúst 1948 um 

eftirlit med innflutningi plantnao. fl. .............. 424 

188 6. apríl Reglugerð um slátrun, mat og meðferð sláturafurða ...... 438-455 

276 16. maí Samþykkt um búfjárhald í Mostellsbæ............... 618-619 

304 3. júní Fjallskilasamþykkt fyrir Kjósarsýslu, Reykjavík, Seltjarnar- 

nes, Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð ............ 083—088 

305 14. juni Reglugerd um bumark og fullvirdisrétt til framleidslu mjålkur 

verdlagsårid 1988—1989 0000 nere net 689—695
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306 14. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 443 25. september 
1987 um búmark og fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjáraf- 
urða verðlagsárið 1988-1989 ........ 0 695 

382 15. juli Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 103 19. ágúst 1948 um 
ettirlit með innflutningi plantna o. fl. . sbr. breytingu með 
rg.nr. 18130. Marsl988 ..0... 878 

396 29. júlí Reglugerð um breytingu á fjallskilareglugerð fyrir Borgar- 
fjarðarsýslu og Akraneskaupstað nr.37421. júlí 1986 .... 910 

402 2. ágúst Fjallskilasamþykkt fyrir Eyjafjarðarsýslu, Akureyri. Dalvík. 
Ólafsfjörð OgSiglufjörð ....... eee 91/-923 

422 26. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 187 24. maí 1974 um 
eftirlit með framleiðslu og verslun með fóðurvörur ..... 1120 

434 15. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um slátrun, mat og 
medferd slåturafurda nr. 1886. april 1988 ........... 1135—1136 

436 15. sept. Reglugerd um breytingu á reglugerð nr. 443 25. september 
1987 um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða verð- 
lagsárið 1988-1989 L..... 1137-1138 

440 15. sept. Reglugerð um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða 
verðlagsárið 1989-1990 Lo... 1155-1158 

527 21. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 305 14. júní 1988 um 
búmark og fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur verðlagsár- 
1ð 1988-1989 20... reen 1307 

528 21. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 440 15. september 
1988 um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða verð- 
lagsárið 1989-1990 Lo... ever eeee 1307 

557 23. des. Reglugerð um innheimtu framleiðslugjalds af afurðum sauð- 
fjár umfram verðábyrgð ríkissjóðs á verðlagsárinu 1987-88  1372—1373 

560 29. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 1321. janúar 1988 um 
ráðstöfun á sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða alifugla og 
SVÍNA 2... ERE 1375-1376 

561 29. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 628 31. desember 1987 
uminnheimtu fóðurgjalda .............. 1376 

Landhelgismál. 
710 8. feb. Reglugerð um bann við togveiðum við Vestmannaeyjar og 

Hrollaugseyjar 0... eeeeee 213 
72. 6. feb. Reglugerð um bann við línu- og handfæraveiðum í norðan- 

verðum Faxaflóa .......0.. 214 
73. 9. feb. Reglugerð um línu- og netasvæði út af Faxaflóa og Sudvestur- 

landi 2... 214-215 
140 14. mars Reglugerð um frestun gildistöku 1. tl. 2. gr. reglugerðar nr. 

327, 21. júní 1982, um friðunarsvæði við Ísland sbr. reglu- 

gerd nr. 149,21. mars 1983 ....... 344 
169 29. mars Reglugerð um bann við togveiðum út af Austfjörðum ..... 381



XLIV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

232 13. maí Reglugerð um bann við togveiðum í Reykjafjarðarál og 

Strandagrunni ..... RN rrre 532 

249 13. maí Reglugerð um upptöku ólöglegs sjávarafla ...... .....….— 553—554 

267 27. mai Reglugerð um bann við togveiðum fyrir Austfjörðum ..... 605 

291. 8. juni Reglugerð um bann við netaveiðum fiskiskipa 1. juli—15. 

ágúst 1988 0000. e ennen sr 662 
298 23. júní Reglugerð um bann vi ið togvei ðum fyrir Austfjörðum ..... 667 

350 15. juli Reglugerd um bann vid togveidum å Papa- og Breiddals- 

grunni ......... NN 799 

383 4. ágúst Reglugerð um bann við togve eiðum á Sreiðdalsgrunni og 

Berufjarðarál ...... 22.0 379 

417 23. ágúst Reglugerð um sérstök togv eiðisvæði < Sí amkvæmt lögum nr. 

8. januar 1988 ....... eee uuueuen ne 1036 

444 12.sept. Reglugerð um bann við v eiðum småb; Ma 2.2.0 NR 1166 

464 11. okt. Reglugerð um sérstök línu- og netasvæði suður og vestur af 

Reykjanesskaga … REE 1202 

475 25. okt. Reglugerð um bann við veiðum við Ingólfs shöfða 1232 

498 25. nóv. Reglugerð um bann við veiðum við Ingólfshöfða 1293 

538 20. des. Reglugerð um bann við línuveiðum á Breiðafirði 1327 

Launamál. 

41 27. jan. Auglýsing um skrá skv. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1966, um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna .... 95—99 

47 20. jan. Reglugerd um greidslur vegna í fastráðins fiskvinnsluf fólks 114-116 

79. 15. feb. Reglugerð um persónuafslátt og sjómannaafslátt .… 221-224 

137 23. feb. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 151/1986, um launa- 

skatt, með síðaribreytingum ...................— 328—329 

176 29. mars  Reglugerðumuppgjörorlofsfjár ..................  409-410 

328 13. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 151/1986, um launa- 

skatt með síðari breytingum .............. .….  737—738 

425 31. ágúst Reglugerð um greiðslur ve >gna fastráðins fiskvinnsluf fólks ..…. 1124-1126 

427 23. ágúst Reglugerð um orlof grunnskólakennara og slórmenda, grunn- 

skóla samkvæmt lögum nr. 63/1974 ..... „2 1129—1131 

562 28. des Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79/1988, um persónu- 

afsláttogsjómannaafslátt ................ 2... 1377 

564 28. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 591/ 1987, um 1 laun, 

greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu ...... AR 1378 

Leigubifreiðar, sjá Ökutæki. 

Lottferðir, sjá Flugmál. 

Lyf. 

60 22. jan. Reglugerð um breytingu (1.) á reglugerð um búnað og rekstur 

ly yfjabúða og undirstofnana þeirra nr.24/1983 ...... 171-172 

265 24. maí Re glu gerð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1988 . 603—604
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åvana- og fikniefna nr. 16/1 76 FAN une 

u á reglug ge rð1 um gerð lyfseðla c og 

slu þeirra og merkingu nr. 421/1988 

Reglugerð um (2 

    

ávísun lyfja, a 

Læknar, sjá Atvinnuréttindi; Heilbrigðismál. 

  

Læknaritarar, sjá Atvinnuréttindi; Heilbrigðismál. 

Löggildingarstofan, sjá Mælitæki. 

  

Samþykkt um br 

kaups 

eytingi 1 á lö reglusamþvkkt fyrir Dalvíkur- 

sr 1981    

  

Og sampy kkt lyrir tara kaupstad Að 

Regluger ing å i . 660/1981 um veitingu 
lögr 

  

fs, lögregluskóla o. fi    

  

kkt fyrir Mosfellsbæ 

Matvælaeftirlit. 

Reglugerð um slátrun, mat og meðferð sláturafurða 

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 177/1985 um búnað 

og hreinlæti ífiskvinnslustöðvum ............… 
1 Reglugerð um merkingu nes      

aðrar neysluvörur SA AR 

Reglugerð um aukefni í matvælum og öðrum neysluvörum 

Reglugerð um breytingu á reglugerð um slátrun, mat og 

meðferð sláturafurða nr. 188 6. apríl 1988 

Samþykkt um umgengni og hreinlæti á athafn: asvæði fisk- 

vinnslustöðva á Fáskrúðsfirði . 

Málefni aldraðra 

Skipulagsskrá fyrir Sólvelli — dvalarheimili aldraðra á Eyrar- 
bakka VARK ea 

Mengum, sjá Atvinnustarfsemi; Heilbrigdismål; 

Umhverfisvernd. 

Menntamál. 

Reglugerð um meistaranám og útgáfu meistarabréfa ...... 

Reglugerð um fylgrréttargjald og starfslaunasjóð myndlistar- 

Manna seen eee eee 

Blaðsíðutal 

1039-1120 

1230 

1246 

338—1340 

364 
393—404 

1196-1197 

1242-1246 

930-944 
945-1021 

185-186 

256-257 

254-255



XLVI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

123 18. feb. Reglur um leyfi kennara til þáttöku í íþróttamótum ....... 314 

216 18. apríl  Reglugerðum vélstjórnarnám .......... 00. 521-523 

287 6. Júní Skipulagsskrá fyrir Bókakaupasjóð Háskólans á Akureyri .. 659 

411 13. júlí Reglugerð fyrir Tónlistarskólann á Akureyri ........... 1025-1027 

427 23. ágúst Reglugerð um orlof grunnskólakennara og stjórnenda grunn- 

skóla samkvæmt lögum nr.63/1974 L.00. 1129-1131 

449 23. sept. Reglugerð um rannsóknarstofnun ísiðfræði ........... 1168-1169 

451 22. sept. Reglugerð um Stýrimannaskólann í Vestmannaeyjum ..... 1170-1171 

Mosfellsbær. 

38 27. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellsbæjar ................ 90-91 

216 16. maí Samþykkt um búfjárhald í Mostellsbbæ............... 618-619 

470 á. okt. Samþykkt um hundahald í Mostellsbbæ............... 1224-1225 

482 25. okt. Logreglusampykkt fyrir Mosfellsbæ ...............- 1242—1246 

Mjólkurvörur, sjá Landbúnaður. 

Múlasýslur. 

87 8. feb Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu Egils- 

staðahrepps, Suður-Múlasýslu, nr. 402 14. desember 1973 

með síðaribreytingum ....... 000 233 

145 18. mars Gjaldskrá Hitaveitu EgilsstaðahreppsogFella ......... 355-358 

311 21. júní Gjaldskrá Hitaveitu Egilsstaða ogFella .............. 105-707 

336 27. júní Reglugerð um B-gatnagerðargjöld í Skeggjastaðahreppi ...  749-790 

337 27. júní Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Skeggjastaðahreppi . 750-751 

369 18. juli Samþykkt um hundahald í Breiðdalsvík, Suður-Múlasýslu ..  857-858 
370 21. júlí Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ................ 859—861 

490 28. okt. Samþykkt um umgengni og hreinlæti á athafnasvæði fisk- 

vinnslustöðva á Fáskrúðsfirði ........ 0. 1251-1252 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

34 15. jan. Gjaldskrá Rafveitu Borgarness .......0 0. 82-84 

160 18. mars Auglýsing um breytingu á áður staðfestu aðalskipulagi Borg- 

AFNESS 000 ennen enker enkne 376 

198 13. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ........ 483-485 

243 7. maí Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 540-542 

283 3. júní — Auglýsingum friðlýsingu Geitlands í Borgarfirði ........ 652—653 
297 8. juni Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi á Akranesi ..... 666 

310 16. júní Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ........ 103-705 

324 20. júní Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Borgarness. nr. 

34,15. Janúar 1988 20.00.0000 e kk ne 130 

325 29. júní Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 

ins, Orkubús Vestfjarða, Rafveitu Borgarness, Rafveitu 

Húsavíkur, Rafveitu Eyrarbakka og Hitaveitu Akureyrar . 731 

371 21. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar. ........ 861-863 

386 25. júlí Gjaldskrá Rafveitu Borgarness ......0. 00. 888—891



XLVII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

396 29. juli Reglugerd um breytingu å fjallskilareglugerd fyrir Borgar- 
fjardarsyslu og Akraneskaupstad nr. 37421. juli 1986 ... 910 

418 19. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akraness og 
Borgarfjardarnr. 371,21. juli 19888 ............... 1037 

437  6.sept. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Andakíls, Andakílshreppi ..... 1138-1140 
476 12. okt. Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi í Arnardalsreit á 

Akranesi seeren 1232 

Náttúrurannsóknir, náttúruvernd. 
121 19. feb. Auglýsing um friðland í Herdísarvík ................ 312-313 
283 3. júní Auglýsing um friðlýsingu Geitlands í Borgarfirði ........ 652—653 
284 3. júní — Auglýsingumfriðlandáströndinni við Stapa Hellna ...... 654—655 
356 5. júlí Auglýsing um náttúruminjaskrá .................. 806-833 

Neskaupstaður. 
512 2. des. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fiskimjölsverksmiðju 

Síldarvinnslunnar hf. . Neskaupstað, frá 16. júní 1986 með 
breytingu frá 21. júlí1986 .......... 00 1290 

Neytendavernd, sjá Matvælaettirlit; Útvarp; Öryggismál. 

Njarðvíkurkaupstaður, sjá Suðurnes. 

Norður-Múlasýsla, sjá Múlasýslur. 

Norður-Þingeyjarsýsla, sjá Þingeyjarsýslur. 

Opinberir starfsmenn. 
41 27. jan. Auglýsing um skrá skv. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986, um 

kjarasamninga opinberrastarfsmanna ............. 95-99 
42 27. jan. Auglýsing um lista yfir þá forstöðumenn stofnana og stað- 

gengla þeirra, sem óheimilt er að gera verkfall, skv. 3. mgr. 
29. gr. laga nr. 38/1954, sbr. lög nr. 90/1986 um breyting á 
þeim, um réttindi og skyldur starfsmann ríkisins ....... 100-104 

135 29. feb. Reglugerð um veikindaforföll starfsmanna ríkisins ....... 325-327 
281 25. maí Reglur um farangurstryggingar starfsmanna á ferðalögum á 

vegum ríkisins ..........00 0. 649—650 
580 Embættiogsyslanir ............0 0. 1397-1410 

Orður, sjá Heiðursmerki. 

Orkuveitur, sjá Raforkumál; Hitaveitur, jarðhiti. 

Orlof, sjá Launamál.
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Ólafsfjörður. 

81 8. feb. Samþykkt um hundahald í Olafsfirdi ................ 226-227 

192 5. apríl  Reglugerðumholræsi í Ólafsfjarðarkaupstað .......... 461-463 

277 17. maí Samþykkt um stjórn Ólafsfjarðarbæjar og fundarsköp bæjar- 

stjornar 20... eee eee eee ek ere ee 620—632 

278 30. maí Gjaldskrá fyrir hundahald í Olafsfirdi ............... 632 

393 2. ágúst Gjaldskrá Hitaveitu Olafsfjardar .................… 906—907 

402. 2. ågust  Fjallskilasampbykkt fyrir Eyjafjardarsyslu, Akureyri, Dalvik, 

Ólafsfjörð og Siglufjörð .......... 0. 917-923 

Ólafsvík. 

164 18. mars Auglýsing um breytingu á áður staðfestu aðalskipulagi Ólafs- 

Víkur 2... 378 

Póstmál. 

7 11. jan. Gjaldskrá fyrir póstþjónustu .......0 00... 29-30 

346 12. júlí Gjaldskrá fyrir póstþjónustu .........0 0... 790—791 

Rafmagnsveitur rikisins, sjå Raforkumål, Rikisstofnanir. 

Raforkumål. 

34 15. jan. Gjaldskrá Rafveitu Borgarness ........ 0... 82-84 

39 22. jan. Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ............. 92—94 

94 16. feb. Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja .............. 245-248 

95 10. feb. Gjaldskrá Rafveitu Akraness ......... 0. 248-252 

96 22. feb. Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ............... 252-254 

158 25. mars Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 371—374 

199 20. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 485—488 

200 20. apríl Gjaldskrá RafveituSauðárkróks .......0. 0... 488-490 

202 25. apríl Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins ................. 491—498 

203 26. apríl Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................. 498-500 

204 27. apríl Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................ 500—504 

207 28. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir 
raforku nr. 522 og hitaveitur nr. 525, 27. nóvember 1987 .. 507 

214 28. apríl Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ......000. 0... 518-520 

244 Á. maí Gjaldskrá Rafveitu Akraness ........0 0. 543-546 

245 3. maí Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja ............. 546-549 

254 19. maí Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis .......0..... 559—561 

315 16. júní Gjaldskrá Rafveitu Stokkseyrar ........ 0. 712-715 

316 21. juni Gjaldskrá Rafveitu Selfoss ......%. 00 715-717 

318 28. júní Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar .........0 718-720 

319 28. júní Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 720-723 

320 28. júní — Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 723—726 

324 20. juni Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Borgarness, nr. 

34. 15. janúar 1988 .....0.0..00 en eee keen
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

325 29. júní Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 

ins, Orkubús Vestfjarða. Rafveitu Borgarness, Rafveitu 

Húsavíkur, Rafveitu Eyrarbakka og Hitaveitu Akureyrar. 731 

326 29. Júní — GjaldskráRafveitu Hafnarfjarðar 00... 732-136 

341. 5. juli Gjaldskrá Rafveitu Stokkseyrar 2... er. 758—760 

342. 5. juli Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja ..............…. 761—763 

354 11. júlí Gjaldskrá Rafveitu Akraness 2... seeren 801--804 
370 21. juli Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ........... 359—861 
372 25. juli Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis „0... 863-865 

374 25. júlí Gjaldskrá Rafveitu Selfoss 0... neuen 868-870 

375 25. júlí Gjaldskrá Rafveitu Siglufjardar 2... seere. 870-871 
385 25. júlí Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins 0... 58 Í--588 
386 25. júlí Gjaldskrá Rafveitu Borgarness 0... 888—891 
387 25. júlí Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka 0. ..0..... 89 1—893 
388 25. júlí Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrirraforku ........... 893-898 

389 25. juli Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks 2.0 398—900 

390 25. juli Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur 0... 900-902 
4lS 19. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akraness og 

Borgarfjardar nr. 371,21. juli 1988 20... 1037 
430  S.sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Rafmagnsveitur 

rikisins nr. 112,6. april 1968... eee eee 1132—1133 
441 9. sept. Auglysing um rafverktakaleyfi .......... 1159—1163 

Rangárvallasýsla. 

32 11. jan. Samþykkt fyrir menningarmiðstöð að Laugalandi. Holtum .. 78-80 

67 28. jan. Gjaldskrå Hitaveitu Rangæinga 2... sr. 201—202 

90 10. feb. Gjaldskrå Hitaveitu Rangæinga . se. 236—238 

180 30. mars Auglýsing um varúðarráðstafanir og aðgerðir vegna hrinp- 

skyrfisundir Eyjafjöllum 22.00 eee. 422-424 

255 16. maí Gjaldskrå Hitaveitu Rangæinga 2... 0. 561—563 

Rannsóknir. 

55 26. jan. Reglur um úthlutun styrkja úr Rannsóknasjóði ......... 165-166 

89 8. feb. Gjaldskrå yfir efna- og Örverurannsóknir er rannsóknastofa 

Hollustuverndar ríkisinsannast 2... 234-236 

110 23. feb. Gjaldskrá yfir efna- og Örverurannsóknir er Rannsóknastofn- 

un fiskidnadarins annast 2... seeren 293—295 

449 23. sept. Reglugerd um rannsåéknarstofnun isidfrædi ........... 1168—1169 

Reikningar. 

168 Reikningur Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur. Alviðru. fyrir 

årid 1987 20 annen eee ere rune 380 
190 Reikningur Tryggingarsjóðs viðskiptabanka fyrir árið 1987 458—459 

217 Reikningur yvfir tekjur og gjåld Styrktarsj6ds Christians kon- 

ungs Á. og Alexandrine drottningar, ánð 1987 ........ 523 

218 Reikningur Þjóðhátíðarsjóðs fyrir árið 1987 ........... 524 

D



  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

219 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers, 

fyrir árið 1987 20... e nen kk nn ne 525 

220 Reikningur yfir tekjur og gjöld Grímsevjarsjóðs W. Fiske, 

fyrir árið 1987 2... eee keen enken ne 525 

221 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísa- 

fjarðarsýslu, fyrir árið 1987 200... eee 526 

222 Reikningur yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígs, fyrir árið 1987 . 526 

223 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna 

Steinunnar Sighvatsdóttur og Magnúsar Ólafssonar, fyrir 

ÁNð1IÐ87 2000. ene ennen en 526 

224 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns 

Nikulássonar, fyrirárið 1987 .0o000 neee 527 

225 Reikningur fyrir Styrktarsjóð Þórarins Tulinius fyrir árið 

1987 000 eee eee ennen ne 527 

226 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða 

tjón af jarðeldum, fyrir árið 1987 ...00. 528 

227 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóhanns Jó- 

hannessonar og Sigurbjargar Guðnadóttur. fyrir árið 1987 . 528 

274 Reikningur sjóðsins Gerðuminningárið 1987 .......... 616 

334 Reikningur Lífeyrissjóðs bænda 1987 000. 145-741 

456 Reikningur Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteins- 

sonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið1987 ........ 1194 

458 Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1987 .. 1195 

466 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga fyrir árið 1987 ....... 1216-1218 

467 Reikningur Jofnunarsjåds sveitarfélaga 1987 .......... 1219—1220 

468 Reikningur Bjargrådasjåds fyrir årid 1987 ...........- 1220—1223 

Reykjavik. 

28 14. jan. Samþykkt um breytingu á samþykkt um stjórn Reykjavíkur- 

borgar og fundarsköp borgarstjórnar nr.60/1985 ...... 15-16 

37 14. jan. Auglýsing um umferð í Reykjavík ............ 89 

48 15. jan. Auglýsing um umferð í Reykjavík ............. 116 

78. 8. feb. Auglýsing um umferð í Reykjavík .........0.. 220 

100 26. feb. Auglýsing um álagningu og innheimtu gjalds vegna stöðvun- 

arbrota 2... ne 270 

102 26. feb. Auglýsing um fjárhæð gjalds vegna stöðvunarbrota ...... 272 

111 23. feb. Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi í Reykjavík .... 295 

125 16. feb. Auglýsing um bráðabirgðastarfsleyfi fyrir síldar- og fiski- 

mjölsverksmiðjuna í Reykjavík, verksmiðju að Kletti ...  316-318 

158 25. mars Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 371—374 

165 18. mars Auglýsing um staðfestingu legu aðveituæðar hitaveitu frá 
Nesjavöllum í Grafningshreppi að Grafarholti í Reykjavík . 378 

201 18. apríl Gjaldskrá vegna hundahalds í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur 

sbr. samþykktnr.386/1984 ......... 490 

209 22. apríl Auglýsing um staðfestingu á breytingu á byggingarreit fyrir 

ráðhús Reykjavíkur ........ 0 k kk ne 508



LI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

229 27. apríl Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

aðalskipulagi Reykjavíkur ........... 530 

233 3. maí Auglýsing um umferð í Reykjavík ................. 532 

256 9. maí Auglýsing um bráðabirgðastarfsleyfi fyrir síldar- og fiski- 

mjölsverksmiðjuna í Reykjavík, verksmiðjuna í Örfirisey 563—565 

264 19. maí Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 

Reykjavíkur ......0. 00. 602 

295 3. júní Auglýsing um umferð í Reykjavík ................… 666 

304 3. júní Fjallskilasamþvkkt fyrir Kjósarsýslu, Reykjavík. Seltjarnar- 

nes, Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð ............ 683—688 

319 28. júní Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 120-723 

395 28. júlí Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 

1984-2004 „2... 910 
419 17. ágúst  Auglýsingumumferð í Reykjavík ............... 1038 

428  S.sept.  Auglýsingumumferðí Reykjavík ................. 1131 

445 23. sept. AuglysingumumtferdiReykjavik ................. 1167 

455 29. sept. Auglysing um umferdiReykjavik ................. 1198 

461 30. sept. Auglysingumumferdi Reykjavik ................… 1198 

491  1.nóv.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................… 1252-1253 

492  1.nóv.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ............... 1253 

510 29. nóv. Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 1289 

511 25.nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 206 17. apríl 1984 um 

gatnagerðargjöld í Reykjavík ............. 1289 

547 15. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík ................… 1340 

Ríkisstarfsmenn, sjá Opinberir starfsmenn. 

Ríkisstofnanir. 

153 14. mars Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits- og 

þjónustustörf Vinnueftirlits ríkisins nr. 496 9. nóvember 

1987 seen eee eee eee ener 366 

186 15. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 194,7. apríl 1983, um 

hagræðingar- og framkvæmdalán til fyrirtækja í sjávarút- 

VEÐI EEEEEEEz&CCCxccc 434 

189 14. apríl Reglugerð um opinber innkaup og starfsemi Innkaupastofn- 

unar ríkisins ........... 0 456-458 

202 25. apríl Gjaldskrá Rafmagnsveitnaríkisins ................. 491-498 

248 2. maí Gjaldskrá Veðurstofu Íslands ................... 552-553 

325 29. júní — Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 

ins, Orkubús Vestfjarða, Rafveitu Borgarness, Rafveitu 

Húsavíkur, Rafveitu Eyrarbakka og Hitaveitu Akureyrar. 731 

331 30. júní Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks, 

nr. 200/1988 „000. eee nere rene 740 
385 25. júlí Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins ................. 881—888 

430  5S.sept. Reglugerð um breytingu å reglugerd fyrir Rafmagnsveitur 

ríkisinsnr. 112,6. apríl 1968 ......0.. 0. 1132-1133



Lil 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Ræðismenn. 

581 Rædismenn 220 enn enke keen 1410 

Samgöngumál, sjá Flugmál; Hafnir; Siglingar, skip: 

Umferðarmál: Vegamál: Ökutæki. 

Sauðárkrókur. 

197 11. apríl Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks ............ 481-483 
200 20. apríl Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks ............. 488—490 
331 30. júní  Auglysing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks, 

ir. 200/1988 000. e ener nen 740 

348 11. juli Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks 0... 794-796 
389 25. júlí Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks 20... ekeeeee 898—900 
465 4. okt. — Sambykkt um stjórn Sauðárkrókskaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar 0... eee nen ne een nne 1203—1215 

Seðlabanki Íslands, sjá Bankamål. 

Selfoss. 

312 21. júní — Gjaldskrá HitaveituSelfoss ......0 707—108 

316 21. júní — Gjaldskrá Rafveitu Selfoss 00... ene 715—717 

374 25. júlí Gjaldskrá Rafveitu Selfoss 2000. 868—870 

432. I. sept. Auglysing um stadfestingu å adalskipulagi Selfoss 1987-2007 1133 

Seltjarnarnes. 

61 20. jan. Samþykkt um stjórn Seltjarnarneskaupstaðar og fundarsköp 
bæjarstjórnar 0... kernen 173—184 

304 3. júní Fjallskilasamþykkt fyrir Kjósarsýslu, Reykjavík, Seltjarnar- 

nes, Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð ............ 683—088 

365 20. juli Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness 0... 851—852 
506 21. nóv.  Auglýsingum umferð á Seltjarnarnesi ............... 1287 

Seyðisfjörður. 

148 5. mars Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar, 

nr. 336, frád. desember 1987 Lo... eernee 362 

360 19. juli Auglysing um breytingu å gjaldskrå Hitaveitu Seydisfjardar, 

nr.536,4. desember 1987, með síðari breytingum ...... 834 

453 23. sept. Samþykkt um stjórn Seyðistjarðarkaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar ......... 1173-1184 

513. 2. des. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðju 

ríkisins, Seyðisfirði frá 30. september 1985 með breytingu 

frá 28. september 1987 sneen een keen 1290
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Siglufjörður. 

arkaupstaðar og fundarsköp 

  

12. feb. Samþykkt um stjórn Siglufjar 

bæjarstjórnar 

8. juni Auglýsing um umferð á Si RN 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Siglu- 

með síðari breytingum 

tugerð nr. 319/1981 um gatna- 

  

  

lufirði 

  

      í Auglýsing 

  

148 18. mars 1982 
, . hraut 
DrEVL 

fjarðar nr. 

   
   

  

Ju are 

     
   

  

jöld í Siglufi 

í Rafveitu Siglufjar 

  

   

arsýslu, Akureyri, Dalvík, 

jur ríkisins, 

  

gl fyrir Síldarverksmit 
DT Tx: 
s1SIUTITOR FI BNA 

12. okt. Auglýsing um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Siglufjarð- 

ar 

Símamál, sjá Fjarskipti. 

          

1034-1035 

1198 

258—270 

667-668 

855 

912 

870--871 
-873 

  

1225-1227



LIV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Sjávarútvegur. 

16 22. jan. Reglugerð um stjórn botnfiskveiða 1988 ........... 49—54 

17 22. jan. Reglugerd um veidar småbåta 19888.............22.0 55—56 

8 22. jan. eglugerð um veiðar á úthafsrækjt So 57-5 18 22.7 Reglugerð um veiðar á úthafsrækju 1988 57-59 

2 2. jan. glýsing aðfestingu sjávæ egsráðuneytisins á verð- 20 12. jan Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisin ð- 

grundvelli fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu frá 1. október til 

31.desember 1987 00... eee een eee een ene 60—61 

21 12. jan. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudisk sem framleiddur verður 

frå 1. januar til 31. maf 1988 nema annað verði ákveðið 62 

22 12. jan. Auglysing um stadfestingu sjåvarutvegsråduneytisins å verd- 

grundvellifyrirtredfisk .....0. 62 

23 12. jan. Auglýsing um staðfestingu sjávarútv cgsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir saltfiskafurðir .................. 63 

40 26. jan. Reglugerð um bann við línuveiðum á Breiðafirði ...... . 94 

71. 8. feb. Reglugerd um bann vid togveidum vid Vestmannaeyjar og 

Hrollaugseyjar . seen eee eee eee ennen 213 

72. 6. feb Reglugerd um bann vid línu- og h: andfæraveiðum í norðan- 

verðum Faxaflóa ....... 00 eee ere ne 214 

73 9. feb Reglugerd um linu- og netasv æði út af Faxaflóa 0 og Suðv estur- 

landi 2... 214-215 

110 23. teb Gjaldskrá yfir efna- og Öörverurannsóknir er Rannsóknastofn- 

un fiskiðnaðarinsannast .......... 293-295 

113 23. feb Reglugerð um veitingu veiðileyfa til nýrra og nýkeyptra 

fiskiskipa 200... RN unrnne 299-300 

128 24. feb Reglugerð um grásleppuveiðar .............. .… 319—321 

129 27. feb Reglugerd um breytingu å reglugerd nr. 3, 3. januar 1983 3, um 

borskfisknet sbr. reglugerd nr. 171,21. mars 1983 ...... 321 
133. 8. mars Reglugerd um bann vid veidum um påskahelgi 1988 … 323—324 

134. 2. mars Auglysing um stadfestingu sjåvarutvegsråduneytisins å verd- 

lagsgrundvelli å frystri vélskelflettri rækju å framleidslu- 

timabilinu frå 1. januar 1988 og bar til annad verdur 

åkvedid sneen eee ennen kune urene 324 

140 14. mars Reglugerð um frestun gildistöku 1. tl. 2. gr. reglugerðar nr. 

327, 27. júní 1982, um friðunarsvæði við Ísland sbr. reglu- 

gerdnr. 149,21. mars 1983 L 000 344 

143. 2. mars Auglysing um stadfestingu sjåvaritvegsråduneytisins å verd- 

grundvelli fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu frá |. febrúar og 

þar tilannað verðurákveðið .............… „.  353—354 

144 16. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 16. 22. þanúar 1988 

um stjórn botnfiskveiða 1988 ....... 0. 354 

156 25. mars Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslu- 

fyrirtækja 22... ene eee eee kk enn nn 368 
166 25. mars Reglugerð um gjald af isfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað ............ 379



LV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

169 29. mars Reglugerð um bann við togveiðum út af Austfjörðum ..... 381 

186 15. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 194, 7. apríl 1983. um 

hagræðingar- og framkvæmdalán til fyrirtækja í sjávarút- 

VEÐI 2. 434 

231 6. maí Reglugerð um bann við togveiðum út af Austfjörðum 531 
232 13. maí Reglugerð um bann við togveiðum í Revkjafjarðarál og 

Strandagrunni ........... HR 532 

234 2. maí Reglugerð um bann við veiðum smábá ÁA er rreee 533 

238 5. maí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir loðnumjöl og loðnulýsi á framleiðslutíma- 

bilinu 1. febrúar s.1. ogtilloka vertíðar 1988 ......... 535 

239 5. maí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu 1. februar til 31. 

maí 1988 nema fyrir söltuð ufsaflök, en þar hefst tímabilið 

l. januar 1988 ....... sr 536-537 

240 5. maí Auglýsing um staðfestingu sjávarútv egsráðuneytisins á verð- 

grundvelli á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabil- 

inu frá 1. mars til31. maí 1988, nema annað verði ákveðið 537-538 

241 5. mai Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir skreið á Ítalíumarkað á framleiðslutímabil- 

inu Í. febrúar 1988 og þar til annað verður ákveðið 538 

249 13. maí Reglugerð um upptöku ólöglegs sjávarafla ...... BAR 553-554 

261 17. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um Samábyrgð Íslands á 

fiskiskipum nr. 338/1978 2 ..... 601 

267 27. maí Reglugerð um bann við togveiðum fyrir Austfjörðum 605 

291 8. júní Reglugerð um bann við netaveiðum fiskiskipa 1. júlí-15. 

ágúst 1988 Loon 662 

298 23. júní Reglugerð um bann við togveiðum fyrir Austfjörðum 667 

322 21. júní Reglugerð um heimild tækiuvinnslustöðva til móttöku á 

úthafsrækju árið 1988 ......... erene 728-729 

329 29. júní Reglugerð um gjald at ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendan markað ......... … . . 738 

349 25. júní Auglýsing um staðfestingu sjáv arútvegsráðuneytisins í á verð- 

grundvelli fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. febr- 

uar 1988 til 31. mai 1988 2... 796—798 

361 14. juli Reglugerd um breytingu å regluge rð nr. 320/1981 um eftirlit 

og mat á saltverkaðri síld til útflutnings ...... . 835 

350. 15. juli Reglugerd um bann vid togveidum å Papa- og Breiddals- 

grunni 200 eree 799 

359 15. juli Auglysing um endurgreidstuhfutfall såluskatts fiskvinnslufyr- 

irtæk ja AR 834 

377 14. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 177/1985 um búnað 

óghreinlæti í iskvinnslustöðvum HR … 374 

383 4. ágúst Reglugerð um bann við togveiðum á Bre iðdalsgrunni og 

Berufjarðarál ........ 879



LVI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

403 12. ágúst Auglýsing um staðlestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 

í. júní 1988 og meðan það verð sem Verðlagsráð ákvað, á 

hörpuskelfiski til vinnslu, gildir 0... ...100 924 
404 9. ågist  Auglysing um stadfestingu sjåvarutvegsråduneytisins å verd- 

grundvelli å frystri vélskelflettri rækju å framleidslutimabil- 

inu frá 1. júní 1988 og meðan það verð sem Verðlagsráð 

ákvað gildir ..0.... e enn kk nn 924-925 
405 9. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir skreið á Ítalfumarkað á framleiðslutímabil- 

inu Í. Júní 1988 og þartil annað verður ákveðið ........ 925 

406 9. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 
grundvelli fyrir frystan humar á sumarvertíð 1988 ...... 926 

417 23. ágúst Reglugerð um sérstök togveiðisvæði samkvæmt lögum nr. 3. 
S.janúar 1988 2... eee eee ennen ener ne nnn 1036 

443 20. sept. Auglysing um endurgreidsluhlutfall såluskatts fiskvinnslu- 

fyrirtækja 200... ennen ken 1166 

444. 12. sept. Reglugerd um bann vid veidum småbåta ............. 1166 

464 11. okt. Reglugerð um sérstök línu- og netasvæði suður og vestur af 

Reykjanesskaga „0... ne 1202 

469 6. okt. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað ...0...... 1223 

475 25. okt. — Reglugerð um bann við veiðum við Ingólfshöfða ........ 1232 
497 15. nóv. Reglugerð um aflamark úr helstu botafisktegundum við 

Ísland 1989 Lo... sevever ennen rkrnee 1282 
498 25. nóv. Reglugerð um bann við veiðum við Ingólfshöfða ........ 1293 
538 20. des. Reglugerd um bann vid linuveidum å Breidafirdi ........ 1327 
551 29. des. Reglugerð um stjórn botntiskveiða 1989 .0.0.. 1361-1365 
552 29. des. — Reglugerðum veiðarsmábáta 1989 ...0..% 0... 1366-1367 
553 29. des. Reglugerð um veiðar á úthafsrækju 1989 ............… 1368-1369 

570 30. des. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað ...0.0. une k enke 1385 

Sjóðir. 
63 7. jan. Skipulagsskrá fyrir Sólvelli — dvalarheimili aldraðra á Eyrar- 

Þakka 2... e nen ee 185—186 
97 11. feb. Reglugerð um fylgiréttargjald og starfslaunasjóð myndlistar- 

MANNA 2000... 254-256 

175 23. mars  Skipulagsskrá fyrir Bvggingasjóð nýja barnaspítalans ..... 408-409 

247  S. maí Skipulagsskrá fyrir Starfssjóð Félags fyrrverandi sóknar- 
presta oo nr een ennne 551 

286 8. júní — Skipulagsskrá fyrir Menningarsjóð Iðnaðarbankans ...... 658 

287 6. júní — Skipulagsskrá fyrir Bókakaupasjóð Háskólans á Akureyri .. 659 

288 19. maí Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hjartar Snorrasonar og 

Ragnheiðar Tortadóttur .......... 660--661
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544 
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n
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. mars 

. Juli 
alt 

. OKT. 

. Jan. 

„jan. 

jan. 

    

gáfu Orators, samþykkt á stofn- 

  

Skipulagsskrá fyrn ) menningarstarfs í Vest- 

mannaeyjum NR 

Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð Þroskahjálpar í Vest- 

    

    

      

  

  

mannaeyjum ...... . sr eereee 880 

Skipulagsskrå fyrir Starfss jóð læknadeildar 1áskóla Íslands . 913 

Skipula Listamannasjóð Sigríðar Ingvarsdóttur ..  914-915 

Skipulagss inningarsjóð Kristínar Thoroddsen .... 1291 

Skipulagsskrå f yrir Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúk- 

inga í Reykjavík sn . sr 1292-1294 

Skipulagsskr. rs] íð Þórarins Sig zurdssonar ....… 1294—1295 

Skipulagsskrå fyrir , ABC-hj jålparstarf ............... 1304—1305 
; 

  

Skipulag: fyrir Líknar- og minningarsjóð um hjónin 

Pálínu Kr: sttur og Halldór Þorsteinsson     
    

   Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ingimundar Guðmunds- 

sonaT ........... a .  1389-1390 

Skipulagsskrá fyrir Minnngarsj00 hjónanna Ágústu 

ýnatanssonar. „......... 1392-1393 

  

Jónatansdóttur og Daniel: 

Skaftafellssýslur. 

       

   

  

Reglugerð fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps .............  427-432 

Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps 756—758 

breytingu á staðfestu aðalskipulagi Hafnar í Auglýst ng 

Hornafirði 

   

Skagaljarðarsýsla. 

Auglýsing um umferð í Varmahlíð ,...............… 165 

Auglýsing um staðfestingu télagsmálaráðunevtisins á samein- 

    ingu Haganeshrepps og Holtshrepps í Skagafjarðarsýslu .. 318 

Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Hólalax hf.. 

Hólum. Hjaltad al . . . BR 365 

Samþykkt um stjórn og fund: irsköp Hof fsóshrepps 0 841-851 

Auglýsing um fjárhaldsstjórn Hofsóshrepps ........... 1337 

Skattamál, tollamál. 

Reglugerð um brevting á reglugerð nr. 486/1982, um sölu- 

  

skatt, með síðari breytingum RN unen 4 

Reglugerd um breyting å reglugerð | nr. 500) 1957, um sérstak- 

ansöluskatt ........ 5 
Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 404/1987, um sérstaka 

tollmeðferð vegna aðildar Íslands að Fríverslunasamtökum 

Evrópu og samningi Íslands við Efnahagsbandalag 

Evrópu HR BRANN 35-36 

   



LVIII 

  

  
  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

11. 8. jan. Reglugerd um breytingu å reglugerd nr. 612 31. desember 
1987 um jöfnunargjald ............. HR 36 

49. 1. feb. Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstr- 

AP. eee eee een ennen kernens 117—128 

50 1. feb. Reglugerd um innflutnings- ogg jaldeyrisleyfi HI 128-132 

51  1.feb Auglýsing um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlend- 

arlántökur .......... 00 een nen ee 132-156 

66 27. jan Reglugerð um greiðslu b barnabótaauk: tá árinu 1988 199—200 

69 27. jan. Auglýsing um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðtlutnings- 

gjalda eða sölugjalds af ýmsum aðföngum til samkeppnis- 

iðnaðar 20... HI . 206-211 

19 15. feb Reglugerð um persónuafslátt og sjómann: afslátt HI .… 221—224 

83 15. feb. Auglysing um uppgjår sålugjalds og sérstaks såluskatts vegna 

jandarmånadar 1988 "20000 e ennen 229—230 

85 15. feb Reglugerð um tollverð notaðra bifreiða .…. 231-232 

100 26. feb Auglýsing um álagningu og innheimtu gjalds vegna í stöðv un- 

arbrota . 2200 seen eee kn ne 270 

102 26. feb Auglýsing um fjárhæð gjalds vegna stöðvunarbrota … 272 

104 26. feb. Reglur um álagningu og innheimtu gjalds vegna stöðvunar- 

brota .......... NE 279 

112 19. feb. Auglýsing um tilgreiningu einingartölu vara í aðflutnings- 

skýrslu „0... en ennen kr nn n nere „0 296-298 

122  4.mars Reglugerð um breyting í á reglugerð 1 nr. 594/1 1987, um auka- 

tekjurríkissjóðs .......... IR un 314 

132 14. mars Reglugerð um breytingu á regluge ið n nr. 50 febrúar 1988 um 

innflutnings- og gjaldeyrisleyfi ARA 323 

137 23. feb. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 151/1986, um launa- 
skatt, með síðari breytingum ................ .… 328-329 

138 8. mars Reglur um niðurfellingu eða endurgreiðslu söluskatts af 

fjárfestingarvörum til nota við loðdýrarækt 330-332 

142 11. mars Reglugerð um jöfnunargjald. 347-352 

152 17. mars Auglýsing um flutningsjöfnunargj jald á sementi 366 

156 25. mars Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyr- T- 

irtækja ee ken ene BR 368 

166 25. mars Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað ......... HR 379 

178 8. apríl Reglugerð um gjald af erlendum lánum. 'elgusamningum 
o fl. ..... une enueu er unnn . 411-420 

I83 12. apríl Reglugerð umbreytingu á reglugerð nr. 596/1987, um uppgjör 

áinnheimtu staðgreiðslufé .......... 40 426 

194 15. apríl Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 112 19 febrúar 1988. 
um tilgreiningu einingartölu vara í aðflutningsskýrslu BR 464 

210 27. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 142 11. mars 1988 um 

jöfnunargjald ........ AA 508
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Blaðsíðutal 

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn 

246 3. mai Reglugerd um breyting å reglugerd nr. 209 15. mai 1987 um 

tollfrjålsan farangur ferdamanna og farmanna vid komu frå 

útlöndum, einkasölugjald o. fl. a eeee 549-550 

251 24. maí Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 49/1988 u um 1 erlendar 

lántökur og leigusamninga vegna innflutnings á vélum. 

tækjum og búnaði til atvinnurekstrar .............. 555 
272 30. maí Reglur um tollmeðtferð á heimilismunum manna sem flytja 

búferlum hingaðtillands ..........0.. 613 

213 1. juni Reglugerð um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrá- 

settar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensín 614-616 
280 27. maí Reglur um eftirgjöf söluskatts af fjárfestingarvörum til nota 

við fiskeldi oghafbeit ...... 22... 646—649 
289 2. júní Reglugerð um jöfnunarálag á innflutt hús og húshluta ure 661 
328 13. juni Reglugerd um breyting å reglugerd nr. 151/1986, um launa- 

skatt med sidari breytingum ............ HA 37—738 
317 14. júní Auglýsing um útvarpsgjald ...... HA . 717 
327 14. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 590 1987 um bif freiða- 

gjald SNAR 736 

329 29. júní Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað .......00.. 738 
330. 24. juni Reglugerd um breytingu å reglugerd nr. 596/1987, um uppgjör 

á innheimtu staðgreiðslufé, með síðari breytingum ..... 739 
351 8. juli Auglýsing um fjárhæð gjalds vegna stöðvunarbrota ...... 799 
352 14. júlí Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á sementi 800 
359 15. júlí Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskatts í iskvinnslufyr- 

rtækja ere 834 
363 20. júlí Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferða imanna og farmanna 

við komu frá útlöndum, einkasölugjaldo.fl. ..... 836-840 
407 19. ágúst Reglugerð umskráningu sölu með sjóðvélum .......... 927-929 
423 25. ágúst Reglur um endurgreiðslu söluskatts af iðgjöldum af áby rgðar- 

tryggingu bifreiða í eigu fatlaðra ........... 1121 
426 31. ágúst  Reglurum endurgreiðslu söluskatts tilerlendra ferðamanna 1127-1128 
443 20. sept. Auglýsing um endurgreløstuhlutfalt st söluskatts fískvinnslufyr- 

ittækja … 1166 
450. 23. sept. Reglugerd um breytingu á á reglugerð nr. 596/1 987, um uppgjör 

á innheimtu staðgreiðslufé, með síðari breytingum . 1169 
460. 30. sept. Reglur um breytingu å reglum nr. 272/1988, um tollmeðferð á 

heimilismunum manna, sem flytja buferlum láni til 
lands „0... 1197 

469 6. okt. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 
erlendanmarkað ........00 0 1223 

479 26. okt. Reglur um einfaldari tollskýrslugerð fyrir vörur á farmskrá 
sem njóta sérstakra tollfríðinda við innflutning ........ 1239-1240 

481 28. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 178. 8. apríl 1988. um 
gjald af erlendum lánum. leigusamningumo.fl. ....... 1241
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

484  4.nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 85 15. febrúar 1988. 

um tollverð notaðra bifreiða „0... 1247-1248 

500 14. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 178, 8. apríl 1989, um 

gjald af erlendum lánum. leigusamningumo.fi. ....... 1284 
504 Ti. nóv. Auglýsing um breytingu å grunnfjårhædum skv. 4. og 6. gr. , 

sbr. 22. gr. laga nr. 83/1984 um erfdatjårskatt ......... 1286 

521. 8. des. Reglur um breytingu å reglum nr. 423/1988, um endurgreidslu 

söluskatts af iðgjöldum af ábyrgðartryggingu bifreiða í eigu 
fatlaðra 0... k nn n keen 1298 

522 14. des.… Auglysing um eindaga såluskatts 20000 ene 1298 
532 23. des. Reglugerd um breyting å reglugerd nr. 289/1988, um jofnun- 

arålag å innflutt hus og hushluta . 0... 1310 
533 23. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 142/1988 um jöfnunar- 

BjAld een k enn ken 1310 
554 27. des. Auglysing um utvarpsgjald 2220 eene 1370 

556 28. des. Reglugerð um innheimtu binggjalda å årinu 1989 ,....... 1370—1371 

558 28. des. Reglugerð um bensíngjald ....... 1373-1374 

559 28. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 593/1987, um þunga- 

skatt 200... ennen renere en 1374—1375 
560 29. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 13 21. Janúar 1988 um 

ráðstöfun á sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða alifugla og 

SVÍMA 20 1375-1376 

561 29.des. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 628 31. desember 1987 
um innheimtu fóðurgjalda .......... 1376 

562 28. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79/1988, um persónu- 
afsláttogsjómannaafslátt ........... 1377 

563 28. des. Auglýsing um innheimtuhlutfall útsvars í staðgreiðslu á árinu 

189 00 SEEDEDE 1378 
564 28. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 591/1987, um laun. 

greiðslur og hlunnindi utanstaðgreiðslu ............ 1378 

565 28. des. Auglýsing um vörugjald af nokkrum vörum vegna breytinga á 
viðauka Í við tollalög 0... nn keen kk ken 1379 

566 28. des. Reglugerð um greiðslu barnabótaauka á árinu 1989 ...... 1379-1380 

567 28. des. Reglugerð um greiðslu barnabóta á árinu 1989 .......... 1381-1382 

570 30. des. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað ......... 1385 

571 28. des. Reglugerð um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrá- 
settar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensín .... 1386-1388 

572 30. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 613 31. desember 

1987, um sérstakt gjald af bifreiðum og bifhjólum ...... 1388 

573 30. des. Auglýsing um vörugjald af nokkrum vörum vegna breytinga á 

viðauka | við tollalög og til samræmingar á skattlagningu 
sams konar eða hliðstæðravara ........... 1389
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Skip, sjá Siglingar, skip. 

Skipulagsmál. 

57 27. jan. Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi heimasvæðis 
Garðyrkjuskóla ríkisins að Reykjum í Ölfusi, Árnessýslu 168 

111 23. feb. Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi í Reykjavík 295 

160 18. mars — Auglýsing um breytingu á áður staðfestu aðalskipulagi Borg- 

AMESS 376 

161 18. mars  Auglýsingm breytingu á staðfestu deiliskipulagi við Þúfubarð 

íHafnarfirði .......... 0. 376 

164 18. mars Auglýsing um breytingu á áður staðfestu aðalskipulagi Ólafs- 

VÍKUP LL 378 

209 22. apríl — Auglýsing um staðfestingu á breytingu á byggingarreit fyrir 

ráðhús Reykjavíkur ........ eeeerene 508 

229 27. apríl Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

aðalskipulagi Reykjavíkur ........ 530 
230 27. apríl Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Stykkishólms 

1985-2005 20... eee eee eee erne 530 
2604 19. maí Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 

Reykjavíkur Lo... venee 602 

297 8. júní — Auglýsingum staðfestingu á deiliskipulagi á Akranesi ..... 666 
301 6. júní Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi Akureyrar ....... 669 

344. 30. juni Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Norðurbæ Hafnar- 

fjarðar Lo eune 766 

362 12. júlí Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Drangsness 
1986-2006 0... 836 

381 19. júlí Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi Austurbæjarins í 

Vestmannaeyjum „2... 878 

395 28. júlí Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 

1984-2004 Lo 910 
416 15. ágúst Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 

Hólmavíkur 1985-2005 Lo... 1035-1036 
432  Í.sept.  Auglýsingum staðfestingu á aðalskipulagi Selfoss 1987-7 ... 1133 

447 16.sept. Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi í Moldahrauni í 

Garðabæ 00. nee ene eneneeereuee 1167 

476 12. okt. Auglysing um stadfestingu å deiliskipulagi f Arnardalsreit å 

Akranesi lo une 1232 

478 12. okt. Auglýsing um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Siglufjarð- 

BP erve 1238 

485. 24. okt. Auglýsing um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Patreks- 

fjarðar sene een neuen ener ree 1248 

486 31. okt. Auglýsing um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Hafnar- 

fjarðar LL... eee enne 1248 

487. 24. okt. Auglysing um breytingu å stadfestu adalskipulagi Hafnar i 

Hornafirði Lo. 1249
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501 10.nóv. Auglýsing um staðfestingu deiliskipulags miðbæjar Garða- 

bæjar 2... 1284 

508 8. nóv. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á deiliskipulagi Hafn- 

arfjárðar 2... ener kreere 1288 

576 29. des. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

deiliskipulagi í Hafnarfirði ........... 1391 

Skipulagsskrá, sjá Sjóðir. 

Skotvopn og skotfæri. 

474 13. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 16 20. janúar 1978, 

sbr. reglugerð nr. 174 27. apríl 1979 um skotvopn og 

skotfæri 2... eee eee eee nere nne 1231 

Skólar, sjá Menntamál. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

159 17. mars  Auglýsingum afgreiðslutíma verslana í Stykkishólmi ..... 375—376 

228 27. apríl Gjaldskrá Vatnsveitu Grundarfjarðar ............... 529-530 

230 27. apríl Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Stykkishólms 
1985-2005 „2... eee enn ennen 530 

284 3. júní Auglýsing um friðland á ströndinni við Stapa Hellna ...... 654—655 

Sorphreinsun, sjå Umhverfisvernd. 

Starfsleyfi, sjå Atvinnustarfsemi. 

Strandasysla. 

170 17. mars Sampykkt um stjårn og fundarskåp Hålmavikurhrepps ....  382—392 

362 12. juli Auglysing um stadfestingu å adalskipulagi Drangsness 

1986-2006 .......0 836 

368 13. juli Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Vestfjörðum ......... 856-857 
416 15. ágúst Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 

Hólmavíkur 1985-2005 20... een ene 1035-1036 

442 13. júlí Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Vestfjörðum ......... 1163-1165 

518 25. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 332, 16. ágúst 1976 

um gatnagerðargjöld í Hólmavíkurhreppi ........... 1296-1297 

Suður-Múlasýsla, sjá Múlasýslur. 

Suður-Þingeyjarsýsla, sjá Þingevjarsýslur. 

Suðurnes. 

64 22. jan. Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Suðurnesjum sbr. 6. gr. 5. 

tl. laga nr. 109/1984 20... 186-187 

131 25. feb. Gjaldskrá vegna hundahalds á Suðurnesjum fyrir árið 1988 .. 322
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146 21. mars Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heittvatn ......... 358—359 
147 21. mars Gjaldskrå Hitaveitu Sudurnesjafyrirraforku .......... 360—362 
IS5 5. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Vogalax hf., 

Vogum, Vatnsleysuströnd .......... 433—434 
187. 7. april  Reglugerd um gatnagerðargjöld í Njarðvík ............ 435—437 
199 20. april  Gjaldskrå Hitaveitu Sudurnesjafyrirraforku .......... 485—488 
320 28. juni Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 723-726 
321 28. júní Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heittvatn ......... 126-721 
333 28. júní Samþykkt um breytingu á samþykkt um stjórn og fundarsköp 

Vatnsleysustrandarhreppsnr.139/1988 ............ 744—745 
488 28. okt. Samþykkt um forkaupsrétt Keflavíkur að lóðum og öðrum 

fasteignum innan kaupstaðarins ................. 1249 
535 13. des. Auglýsing um starfsleyfi fyrir sorpeyðingarstöð Suðurnesja 1311-1312 

Sveitarstjórnarmál. 
61 20. jan. Samþykkt um stjórn Seltjarnarneskaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar ....... 173-184 
65 25. jan. Samþykkt um stjórn Akureyrar og fundarsköp bæjarstjórnar 188—199 
99 12. feb. Samþykkt um stjórn Siglufjarðarkaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar ......... eeeernee 258-270 
136 25. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð um innheimtu og skil á 

meðlögum o. fl. á vegum innheimtustofnunar sveitarfélaga 
nr. 214/1973 með síðari breytingum ............... 328 

139 1. mars Samþykkt um stjórn og fundarsköp Vatnsleysustrandar- 
hrEepps 220. eee 333-344 

170 17. mars  Samþykktumstjórn ogfundarsköp Hólmavíkurhrepps 382—392 
196 12. apríl Samþykkt um stjórn Vestmannaeyja og fundarsköp bæjar- 

stjornar „2... ereee 468—481 
258 17. mai Samþykkt um stjórn og fundarsköp Hvammshrepps í Dala- 

SÝSIU 02... REE 568-577 
259 10. maí Samþykkt um stjórn og fundarsköp Patrekshrepps ....... 578—589 
260 16. mai Samþykkt um stjórn og fundarsköp Ölfushrepps ........ 590—600 
268 19. mai Reglugerd um flutning verkefna og &nnur skil frå syslunefnd- 

um til sveitarfélaga og héraðsnefnda .............. 605—606 
271 17. maí Samþykkt um stjórn Ólafsfjarðarbæjar og fundarsköp bæjar- 

stjornar „0... 620-632 
219 17. maí Samþykkt um stjórn Akraneskaupstaðar og fundarsköp bæj- 

arstjornar . 2... eee ereee 633—645 
303 22. júní Samþykkt um stjórn Blönduóssbæjar og fundarsköp bæjar- 

stjornar ..... eee reee 670—682 
333 28. júní Samþykkt um breytingu á samþykkt um stjórn og fundarsköp 

Vatnsleysustrandarhrepps nr. 139/1988 ............ 1744—745 
353 7. juli Auglysing um sameiningu Selvogshrepps i Årnessyslu vid 

Olfushreppisåmusyslu ......... 800 
364 8. júlí Samþykkt um stjórn og fundarsköp Hofsóshrepps ....... 341—85 1



  

  

       

    

          

  

    

  

        

     

          

   

     

Nr Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðut 

453 23. sept. vöisfjarðarkaupstaðar og >p 
| . 1173—1184 

454 29. sept. Sambykkt um stjórn Höfðahrepps og 

nefndar 1193 

165 á. okt. Samþykkt um stjórn 1 Sa skaupstaða 

bæjarstjórnar -1215 

494 3. nóv. Samþykkt um stjórt trsköp Skútust: 1266 

495  1.nóv.  Samþvkkt um stjórn Garðabæjar og „ fundarsköp bæjar 

ar . 1281 

537 15. des. Samþykkt um stjórn bæja undar- 

sköp bæjarstjórnar ............ 1315.-132 

Söluskattur, sjá Ska ál, tollamál 

Tannlækningar, sjá Heitbrigðismál 

Fekjustofnz ir sveitarfélaga. 

68 26. jan. Regl tjöld í Eskifjarðarkau psta ið 

172 23. mars Sé imby kkt um gat 

173 22. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 33 Í 

187. 7. april 

275 24. maí Sam þykkt 

hreppi. Norðu 

336 27. júní Reglugerð um B- 

398 

429 

N
 MW 

). juli 

. sept. 

. sept 

okt. 

NOV 

. nóv. 

. NÓV. 

    
   

Sr um reyn 

      

um aukaframl     

   

  

Jöfnunarsjóði sveitarféla í ágúst með síðari 

breytingum HR sr eee ee 1286 

Reglugerð um breyting 

gatnagerðarg, 

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 332, 16. ágú € 

um gatnagerðargjöld í Hólmavíkurhreppi 

  

    
ollar, sjá Skattamál, tollamál. 

Tónlistarmái, sjá Menntamál.
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Tryggingar. 

33 d. jan. Reglur um kaup ríkisins á vátrvggingum 0... S0-S1 

106 26. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð um ábyrgðartryggingar 

ökutækja, nr. 2389. mar 1984 LL... 280 

208 22. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 201/1981 um iðgjald 

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

tryggingar sneen neuen ennen 507 

261 17. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um Samábyrgð Íslands á 

fiskiskipum nr. 338/1978 LL0 601 

266 27. maí Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ......... 604 

281 25. maí Reglur um tfarangursíryggingar starfsmanna á ferðalögum á 

vegum rikisins 2222 649—650 

307 15. júní — Reglugerð um ábyrgðartryggingu ökutækjao. fl. ........ 696-609 

423 25. ágúst Reglur um endurgreiðslu söluskatts af iðgjöldum af ábyrgðar- 
tryggingu Þifreiða í eigu fatlaðra . 0... 1121 

521. 8. des. Reglur um breytingu å reglum nr. 423/1988, um endurgreidslu 

söluskatts af iðgjöldum af ábyrgðartrvggingu bifreiða í eigu 

fatlaðra . 00. ener ne 1298 

543. 21. des. Reglugerd um breytingu å reglugerd nr. 201/1981 um iðgjald 

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

ÍFYÐGINBAÐ La 1336 

545 21. des. Reglugerð um iðgjöld tilslysatrygginga samkvæmt 4. mer. 36. 

gr. laga nr. 67/1971 um almannatrvggingar, sbr. 5. gr. laga 

nr. 59/1978 Lo. e ennen 1337 

Umferðarmál. 

37 14. jan. Auglýsingum umferð í Reykjavík 00... 89 

48. 15, jan. Auglýsing um umferð í Reykjavík oo... 116 

54 3. feb. Auglýsing um umterð í Varmahlíð ........... 165 

78. 8. feb. Auglýsing um umferð í Reykjavík 00.0 220 

101 26. feb. Reglurumnevðarakstur ........ 271-272 

102 26. feb. Auglýsing um fjárhæð gjalds vegna stöðvunarbrota ...... 272 

103 26. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og 

notkun beirra, nr. 4144, desember 1978 ............ 273—278 

104 26. feb. Reglur um álagningu og innheimtu gjalds vegna stöðvunar- 

Þrota 000 ener ee 279 

105 26. feb. Reglur um undanpågu frå notkun &ryggisbeltis i bifreid .... 280 

115 26. feb. Auglýsing um gildi reglugerða samkvæmt eldri umferðarlög- 

UM saae een ennen 303 
233 3. maí Auglýsing um umferð í Reykjavík 2.000... 532 

295 3. júní — Auglýsingumumferðí Reykjavík 00... 666 
296. 1. juni  Auglysing um umferd å Akranesi 2... 0 666 

209 8. juni Auglýsing um umterð á Siglufirði „2... 66 /-668 

351 8. juli Auglýsing um fjárhæð gjalds vegna stöðvunarbrota ...... 799 

419 17. ágúst  Auglýsingum umferð í Reykjavík 00... 1038



LXVI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

428  5S.sept.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 1131 

435. 14. sept... Auglysing um umferd i Tålknatjardarkauptuni ......... 1136-1137 

445 23. sept.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................ 1167 
461 30.sept.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ................. 1198 

401  1I.nóv.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ............. 1252-1253 

402  1.nóv.  Auglýsingum umferð í Reykjavík ............ 1253 

499 31. okt. Auglýsing um umferð í Kópavogi ........00. 0. 1283-1284 

506 21.nóv.  Auglýsingumumferð á Seltjarnarnes ............... 1287 

509 23. nóv.  Auglýsingum umferð á Akranesi 20.00.0000... 1288 

510 29. nóv. Auglýsing um umferð í Reykjavík .......00.. 1289 

517 8. des. Auglýsing um takmörkun á bifreiðastöðum í miðbæ Hafnar- 

fjarðar 2... eene 1296 

519 29. nóv.  Auglýsingum umferð í Kópavogi .......0...0.. 1297 

520 8. des. Auglýsingum umferð íGarðabæ ........0..... 1297 

547 15. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík ............... 1340 

578 21. des. Auglýsing um umferð á Akureyri ........0.... 1393 

Umhverfisvernd. 

86 5. feb. Samþykkt um breytingu á samþykkt frá 2. desember 1987 um 

sorpeyðingu á Raufarhöfn ....... 00. 232 

88 2. feb. Auglýsing um starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Blönduósi 233-234 

250 9. maí Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á 

Húsabakka í Aðaldalnr. 542/1987 .......0.. 554 

263 9. mai Auglysing um breytingu å starfsleyfi nr. 543/1987 fyrir sorp- 

eyðingu á Raufarhöfn með breytingum frá 5. februar 1988 . 602 

292 30. maí Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fiskimjölsverksmiðju 

Hafsíldar hf., frá 30. september 1985 .............- 663 

471 4. okt. Auglýsing um starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins, 

Siglufirði ......... 00 ennen kk knn 1225-1227 

489 27. okt. Reglugerð um innflutning, notkun og förgun PCB efna 1250 

490 28. okt. Samþykkt um umgengni og hreinlæti á athafnasvæði fisk- 

vinnslustöðva á Fáskrúðsfirði ............... 1251-1252 

512. 2. des. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fiskimjölsverksmiðju 

Síldarvinnslunnar hf., Neskaupstað, frá 16. júní 1986 með 

breytingu frá21. júlí 1986 ......0 00 1290 

513 2. des. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðju 

ríkisins, Seyðisfirði frá 30. september 1985 með breytingu 

frá 28. september 1987 2000... 1290 

534 13. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 390/1985, um starfs- 

leyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér 

mengun 0... eee kernerne 1311 

535 13. des. Auglýsing um starfsleyfi fyrir sorpeyðingarstöð Suðurnesja 1311-1312 

Utanríkismál. 

424 25. ágúst Reglugerð um vegabréf utanríkisráðuneytisins ......... 1122-1124 

568 30. des. Reglur um ökutæki varnarliðs Bandaríkjanna .......... 1383
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Útflutningur. 

27 11. jan. Reglugerð um útflutningsleyfio.fl. ................ 74 

166 25. mars Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað ........00 0 379 

361 14. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 320/1981 um eftirlit 

og mat á saltverkaðri síld til útflutnings ............. 835 

463 14. okt. Reglugerð um Atvinnutryggingasjóð útflutningsgreina 1199—1202 

505 2. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 463/1988 um Atvinnu- 

tryggingasjóð útflutningsgreina ................. 1287 

Utvarp. 

317 14. júní Auglýsing um útvarpsgjald .......... 0. 717 

496 10. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð um auglýsingar í útvarpi 

nr. 512/1986, sbr. reglugerd nr. 608/1987 ............ 1282 

525. 7. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um útvarp skv. tíma- 

bundnum leyfum nr. 511/1986 sbr. reglugerð nr. 607/1987 1306 

5350 27. des Reglugerð um breytingu á reglugerð um auglýsingar í útvarpi 

nr. 512/1986 með áorðnum breytingum ............. 1360 

554 27. des. Auglýsing um útvarpsgjald .......... 1370 

555 27. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð um útvarp skv. tíma- 

bundnum leyfum nr. 511/1986 með áorðnum breytingum 1370 

Vatnamál. 
14 29. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vest- 

mannaeyjanr.312. febrúar 1982 með síðari breytingum 215 
87 8. feb. Reglugerd um breytingu å reglugerd fyrir Vatnsveitu Egils- 

stadahrepps, Sudur-Mulasyslu, nr. 402 14. desember 1973 

með síðari breytingum ......... 0 233 
192 5. apríl Reglugerð umholræsi í Ólafsfjarðarkaupstað .......... 461—463 
228 27. apríl Gjaldskrá Vatnsveitu Grundarfjarðar ............... 529—530 
338 21. juni Reglugerð fyrir Vatnsveitu Þórshafnar .............. 752—753 
337 27. júní Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Skeggjastaðahreppi .  750-751 
367 12. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Siglu- 

fjarðar nr. 148 18. mars 1982 með síðari breytingum ..... 855 
437  6.sept. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Andakíls, Andakílshreppi ..... 1138-1140 
542 15. des. Reglugerð um holræsi og holræsagjöld á Laugarbakka, 

Ytri-Torfustaðahreppi í V-Húnavatnssýslu .......... 1335-1336 

Vatnsveitur, sjá Vatnamál. 

Vátryggingar, sjá Tryggingar. 

Vegamál. 
300 14. júní Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í 

Norður-Ísafjarðarsýslu nr. 474 19. nóvember 1979 ..... 668
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Vegabréf. 

424 25. ágúst Reglugerð um vegabréf utanríkisráðuneytisins ......... 1122-1124 

Veiði, friðun. 

127 17. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 100/1973, um eyd- 
ingu svartbaks og hrafns, með áorðnum breytingum 318—319 

366 19. júlí Reglur um hreindvraveiðar árið 1988 (0... 835—855 

Veitingar. 

70 28. jan. Reglugerd um breytingu å reglugerd um sålu og veitingar 
åfengis, nr. 335 18, mai 1983 sneen keen 212 

Verðbréf. 

119 23. feb. Reglur um Verðbrétaþing Íslands 0... 307-310 

Verðlagsmái, 

3 6. jan. Reglur um nidurgreldslu småsåluverds å neyslufiski ...... 3 

49 1. feb. Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 117-128 
251 24. maí Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 49/1988 um erlendar 

lántökur og leigusamninga vegna innflutnings á vélum. 

tækjum og búnaði tilatvinnurekstrar „0... 555 

Verndun fískimiða, sjá Landhelgismál; Sjávarútvegur. 

Verslun. 

70 28. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð um sölu og veitingar 

åfengis, nr. 335 18. mai 1983 Lo... 212 
159 17. mars Samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Stykkishålmi ..... 375—376 
211 29. apríl Reglugerð umskipan gjaldeyris- og viðskiptamála ....... 509—515 

407 19. ágúst Reglugerð um skráningu sölu meðsjóðvélum .......... 921-929 
422 26. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 187 24. maí 1974 um 

eftirlit með framleiðslu og verslun með fóðurvörum „2... 1120 

Vestmannaeyjar. 

71 8. feb. Reglugerð um bann við togveiðum við Vestmannaeyjar og 
Hrollaugseyjar 0... k ne 213 

74 29. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vest- 

mannaeyja nr. 312. febrúar 1982 með síðari breytingum .. 215 
94 16. feb. Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja 0... 245-248 

157 25. mars Gjaldskrá fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja ............. 369-371 

196 12. apríl Samþykkt um stjórn Vestmannaeyja og fundarsköp bæjar- 

stjornar 200... een een kk rr nee 4608—481 

245. 3. mai Gjaldskrå Rafveitu Vestmannaeyja 0... 546—549 

342 5. juli Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja ......... 761—763



LXIX 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

343. 5. juli Gjaldskrå fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja ............. 764—766 

355 14. júní — Skípulagsskrá fyrir Styrktarsjóð menningarstarfs í Vest- 

mannaeyjum 0... 804-805 

381 19. júlí Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi Austurbæjarins í 
Vestmannaeyjum „0... e kr nne 378 

384 21. júlí Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð Þroskahjálpar í Vesi- 

mannaeyjum Lo... ne 880 

451 22. sept. Reglugerd um Styrimannaskålanni Vestmannaeyjum ..... 1170—1171 

Vestur-Skaftafellssysla, sjå Skaftafellssyslur. 

Vidskiptamål, sjå Innflutningur; Verðlagsmál: Verslun: Útflutningur. 

Vinnustadir, sjå Oryggismål. 

Vinnuhæli, vistheimili. 

431  6.sept. Reglugerð um niðurtellingu á reglugerð um vistun fanga að 
Bitru í Hraungerðishreppinr. S846. október 1981 ...... 1133 

Þingeyjarsýslur. 

86 5. feb. Samþykkt um breytingu á samþykkt frá 2. desember 1987 um 

sorpeyðingu á Raufarhöfn ......... seeren 232 
250 9, maí Auglýsing um Dreytingu á starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á 

Húsabakka í Aðaldalnr.542/1987 . 00... 554 

263. 9. mai Auglýsing um breytingu á starfsleyfi nr. 543/1987 fyrir sorp- 

eyðingu á Raufarhöfn með breytingum frás. febrúar 1988 . 602 

275 24. maí Samþykkt um gatnagerðargjöld á Kópaskeri í Presthóla- 

hreppi, Norður-Þingeyjarsýslu 0... .:0 617—618 

338 21. júní Reglugerð fyrir Vatnsveitu Þórshafnar .............. 752-153 

446 ÍS. sept. Auglýsing um breytingu á samþvkkt um gatnagerðargjöld á 

Kópaskeri í Presthólahreppi í Norður-Þingevjarsýslu nr. 
275 24. mai 1988 Lo... eee ennen een ennen 1167 

494 3. nóv.  Samþykktumstjórn og fundarsköp Skútustaðahrepps ..... 1258-1268 

Þjóðgarðar, sjá Náttúrurannsóknir, náttúruvernd. 

Þungaskattur, sjá Skattamál, tollamál. 

Ökutæki. 
53 22. jan. Reglur um bílalyftur oog bunad belrrå ................ 157-164 

ss 15. feb. Reglugerð um tollverå notadra bifreida .............. 231—232 

101 26. feb. Reglurum neydarakstur ...0... vvene 272 
105 26. feb. Reglur um undanþágu frá notkun Öryggisbeltis í bifreið .... 280 
106 26. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð um ábyrgðartryggingar 

Ökutækja. nr. 2389. maí 1984 LL... enerekee 280
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

107 26. feb. Reglugerð um stærð og þyngdökutækja .............. 281-285 

108 26. feb. Reglugerð um gerð og búnað ökutækjao.tl. ........... 285-292 

116 29. feb. Re -glugerð um na á reglugerð um ökukennslu, próf 

ökumanna o. fl. „nr. 787 13. desember 1983 .......... 304-305 

237 9. maí Auglýsing um notkun bjaldmæla i í leigubifreiðum ........ 535 

269 31. maí Reglugerð um skráninguðkutækja ............. 607-610 

270 31. maí Reglur um skoðun ökutækja ........0 0. 611 

273. 1. juni Reglugerð um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrá- 

settar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensín 614-616 

307 15. juni Reglugerð um ábyrgðartrvgginguökutækjao.fl ........ 696—699 

327 14. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 590/1987 um bifreiða- 

gjald 2200 eee een eee eee e ennen 736 

332 31. mai Reglugerð um takmörkun leigubifreiða á Akureyri og um 

ráðstöfun atvinnuleyfa ......... 000. 141-744 

423 25. ágúst  Reglurum endurgreiðslu söluskatts af iðgjöldum af ábyrgðar- 

tryggingu bifreiða í eigufatlaðra ................. 1121 

484  d. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 85 15. febrúar 1988, 

um tollverð notaðrabifreiða .......... 1247-1248 

521. 8. des. Reglur um breytingu å reglum nr. 423/1988, um endurgreidslu 

söluskatts af iðgjöldum af ábyrgðartryggingu bifreiða í eigu 

fatlaðra ......... 0 1298 
523 15. des. Reglugerð um skráningu ökutækja .............. 1299—1303 

530 23. des. Auglýsing um skráningu ökutækja, skoðun þeirra og eftirlit 1309 

531 23. des. Reglugerð um viðauka við reglugerð um skráningu ökutækja 

nr.523 15. desember 1988 .......0 0 1309 

559 28. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 593/1987, um þunga- 

skatt 20... ne 1374-1375 
568 30. des Reglur um ökutæki varnarliðs Bandaríkjanna .......... 1383 

571 28. des Reglugerð um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrá- 

settar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensín 1386-1388 

572 30. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 613 31. desember 

1987, um sérstakt gjald af bifreiðum og bifhjólum ...... 1388 

Örvggiseftirlit, sjá Öryggismál. 

Öryggismál. 

14. 7. jan. Gjaldskrå vegna eftirlits å vegum Geislavarna rikisins å årinu 

1988 sene eee ennen erne erne 46 
62 22. jan. Reglugerd um breytingu å reglugerd um bunad, rekstur og 

eftirlit með lyftum og lyftubunadi nr. 203/1972, med sidari 

breytingum 22200 nne 484 

80 1. feb Reglur um breytingu á reglum um björgunar- og örvggisbún- 

að íslenskra skipa nr. 325/1985, sbr. breytingu nr. 171/1987 225 

105 26. feb. Reglur um undanþágu frá notkun örvggisbeltis í bifreið 280 

106 26. feb. Reglugerð um breytingu á reglugerð um ábyrgðartrvggingar 

ökutækja, nr.2389. maí 1984 ....... 280
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Nr Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

120 16. feb. Reglugerd um leysitæki 2... eee kee 311—312 

153 14. mars Auglýsing um breytingu å gjaldskrå fyrir sérståk eftirlits— og 

þjónustustörf Vinnueftirlits ríkisins nr. 496 9. nóvember 

1987 sneen eee eee eee ee 366 

155. 15. mars  Reglugerd um breytingu å reglugerð nr. 480/1983 um iðgjöld 

atvinnurekenda til ad standa straum af kostnadi vegna 

framkvæmdar laga nr. 46/1980 um adbunad, hollustuhætti 
Og Öryggi á vinnustöðum ......... 368 

206 18. apríl Gjaldskrá fyrir eftirlit með köfunarbúnaði og aðra þjónustu 

varðandi köfunarmál ............ 0. 506 

323 24. maí Starfsreglur um örvggisfræðslu sjómanna ............. 729—730 

347 23. júní Reglugerð um hættumat vegna snjóflóða ............. 192-794 

412 22. júlí Reglur um breytingu á reglum um björgunar- og öryggis sbún- 

að íslenskra skipa nr. 325/1985, sbr. nr. 171/1987 og nr. 80/ 

1980 0000 REESE EDER ES SE SES ESESE DEERE DERES 1027 

413 26. júlí Reglur um vinnuöryggi á fiskiskipum stærri en 15 maðlengd . 1028-1032 

489 27. okt. Reglugerð um innflutning, notkun og förgun PCB efna 1250 

536 19. des. Reglugerð um sölu og meðferð skotelda .............. 1313-1314
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Alfrún Gunn 

I - TAN Årni Grétar Finnsson, 1402 

Arni Kristinsson. 1408. 

Árni Guðmundsson. Í 
Árni Gunn laugsson, 

Arni E. Ste 

Asbjørn Jønsson, 1400, 1401. 

>fånsson,    ”Bjornsson, I 

Asgeir Sigurdsson, 

Aslaug Heiða P a sdóttir, 1403.      

øl
 

Aslaug Skúladót 

Ásmundur S. Jóh lannsson, 1402 

Ásmundur Vi ilbjålmsson, 1404. 

Ástráður Eysteinsson. 1405. 

Ávana- og fíkniefni: 
1246 

1 
i 

  

   

  

B. 

Baldur Pålmi Erlingsson, 1399. 
DC Baldur Helgi Friðriksson, 1409. 

Baldvin Hafsteinsson, 1404 

Baldvin Jónsson. 1408. 

Barði Þórhallsson. 1399. 

  

Barnabótaauki: rg.. 199-200., 1379-138( 

Barnabætur: , 1381—1382; 

Barthel, osv. 3 97 
” 

Bech, Heinrich, 1396 

Bergþór Haraldsson, 1398 

Benedikt Blöndal, 1399. 

Benedikt Jónsson, 1407. 

Benedikt Ólafsson, 1408. 
Benedikt Þórðarson, 1397 

sala og meðferð, rg.. 

>iðagjald: 1 re. br., 736 

Bif reiðar. verð og búnaður. rg., 285-292; 

skrásettar 

614-616. 

; tollverð notaðra, rg., 2312 

sérstakt gjald, rg., br., 1368: 

þungaskattur, rg., 

  

erlendis. 

     

  

„Í 1133 
1i., 1133. 

    

    

I 

3ílalyftur: búnaður, r., 

largráðasjóður: rkn., Í 

Jjarni Agnar Agnarsson, 

Bjarni F. Halldórsson, 1400 

Bjarni Jónasson, 1409 

jarni Sigurðsson, 1405. 

3jarni Torfason, 1408. 

rtmar Sveinbjörnsson, 1403. 

“inarsdóttir, 1393. 

jörn Jósef Arnviðarson, 

Björn Guðjónsson, 1405. 

Björn Gunnlaugsson, 1409. 

Björn Ólafur Hallgrímsson. 1410. 

J 

| 

  

      

   

  

    

1403. 

  

jörn Líndal, 1404. 

örn Þór Sigurbjörnsson, 

lech, Klaus, 1396. 

Blönduós: hitaveita, gjsk., 33—35, 875—877; 

starfsleyfi, augl. 333-234: stjórn og fund- 
arsköp. sþ.. 670—682. 

Boettiger, Michael, 1403. 

Bogi Ásgeirsson, 1409. 

Borgarfjörður: fjallskil., 910 

1399. 

hitaveita. 

gjsk.,  483-485,  540-542,  703-705, 

861—863; augl., br., NN 

Borgarnes: rafveita, gjsk.. $2—84, 888—891; 

br., 730, 731 : aðalski ul. augl., br., 376. 

Reykjavík. Borgarstjórn: stjórn og fundar- 

sköp, sþ., br.. 

Botnfiskveiðar: 

1365; br., 354. 

16. 

stjórn., rg., 49-54, 1361- 
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Boucher, Alan, 1409. 

Breiddalsvik: hundahald, sp., 

Brennan, Michael, 1397. 

Bryndis Benediktsdåttir, 

Brynhildur Ingvarsdóttir, 1401. 

Brynja Björgvinsdóttir, 1409. 

Brynjólfur Jónsson, 1397. 

Bröste, Peter, 1396. 

Búfjárhald: Mostellsbær, sþ.. 

lákshöfn, rg., 84-85. 

857—-858. 

1409. 

618-619; Þor- 

Búmark: mjólk, rg., br., 170-171; rg.. 689- 

695, 1307; sauðfjárafurðir, rg., br., 695, 

1137-1138, 1307; rg., 1155-1158 
Búvélar: prófun, gjsk.. 788. 
Byggingarsjóður ríkisins: lánveitingar, 

rg., br., 37-40, 907-909. 

Bæjanöfn, 1391. 

Bækkelund, Kjell, 1396. 

C. 

Carrington lávarður, 1396. 

Cho, Hai Hyung, 1397. 

Clarke, Gerald, 1397. 

D. 

Dagmar Vala Hjörleifsdóttir. 1399. 

Dahl, Niels L., 1395. 

Dalvík: fjallskil, sþ.. 917-923: hitaveita, 

gisk., 241-242: lögreglusamþykkt, sþ., 

br., 364. 

Dan Valgarð S. Wiium, 

Daníel Árnason. 1401. 

Daníel Viðarsson, 1406. 

Deiliskipulag: staðfest, augl., Akranes, 666, 

1232. Garðabær, 1167, 1284; Reykjavik, 

295; Vestmannaeyjar, 878; augl., br., 

Hafnarfjörður, 376, 766, 1288, 1391. 

Derwinski. Edward J., 1397. 

Djurhus, Johan, 1396. 

1401. 

Dómsmálagjöld: rg., br., 611-612. 

Drangsnes: aðalskipulag. augl., 836. 

Drews, Rudiger, 1396. 

Dvalarheimili aldraðra sjómanna: happ- 

drætti, rg., br., 60. 

Dýralæknar: gjsk., 86-89. 

E. 
Egilsstaðir: vatnsveita, rg., br., 233; hita- 

veita, gjsk., 355-358, 705-70 7. 

Einar Aakrann, 1399. 

Einar Rúnar Axelsson, 

Einar Stefánsson, 1397. 

Einar Gautur Steingrímsson, 1403. 

Einar Þór Þorsteinsson, 1406. 

Einkasölugjald: rg., br., 549—550; rg., 

836-840. 

Eiríkur Rögnvaldsson, 

Elín Ólafsdóttir. 1409. 
Enström, Lennart, 1397. 

1404. 

1401. 

Erfðafjárskattur: augl., 1286. 

Erlend lán: gjald, leigusamningar, rg.. 

411-420: br., 1241, 1284. 
Erlendar lántökur: augl., 117-128, 132—156, 

1341-1350. 1350-1360; br., 555 

Erlendir ferðamenn: endurgreiðsla sölu- 

skatts, r., 1127-1128. 

Eskifjörður: gatnagerðargj., rg., 202—205. 

Evjafjörður: fjallskil, sþ.,917-923: heilbrigð- 

íseftirlit, gjsk.. 463. 

Eyrarbakki: gjsk., hitaveita, 156, 

656-657; rafveita, 731, 891—893. 
Eysteinn Arason, 1407. 

Eysteinn Þorvaldsson, 1402. 

Eyþór Hreinn Björnsson, 1407. 

239-240, 

F. 
Fangar: vistun, rg., nf., 1133. 

Fangavist: upphaf og lok, rg., 1384-1385. 

Farangurstryggingar: ríkisstarfsmenn r., 

649—650. 

Farmenn: tollfrjáls farangur, rg., br 

549—550, rg., 836—840. 
Fasteignamat: augl., 1285. 

Fasteigna- og skipasala: augl., 2. 1198. 

Fatlaðir: endurgreiðsla söluskatts, r.. 1121; 

br., 1298; bifreiðakaup, br., rg., 216. 

Fáskrúðsfjörður: fiskvinnslustöðvar, sþ., 

1251-1252. 
Ferðamenn: tollfrjáls farangur. rg., br., 

549—-550; rg., 836-840. 
Félag fasteignasala: augl., 464-467. 

Finnbogi Oddur Karlsson, 1406. 

Fisksjúkdómar: varnir, rg., 915-917. 

Fiskvinnslufólk: rg., 114-116, 1124-1126. 

Fiskvinnslufyrirtæki:  endurgreiðsluhlutfall 

söluskatts, augl., 368, 834, 1166. 

Fiskvinnslustöðvar: búnaður og hreinlæti, 

rg., br.. 874.
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Fjallskil: rg., Borgarfjarðarsýsla og Akranes, 

910; sþ., Kjósarsýsla, Reykjavík, Seltjarn- 

arnes, Kópavogur, Garðabær og Hafnar- 

fjörður, 683-688;, Eyjafjarðarsýsla, Akur- 

eyri, Dalvík, Ólafsfjörður og Siglufjörður. 

917-923. 
Fjarhitun: Vestmannaeyjar, gjsk., 764-766. 
Fjárhaldsstjórn: Hofsós, augl., 1337. 

Flugvallagjald: augl., 833. 

Flugvellir: gjsk., 421-422. 

Flutningsjöfnunargjald: sement, augl., 366. 

800. 
Forkaupsréttur: Ísafjörður, sþ.. 

Keflavík, 1249. 

Forseti Íslands: framboð og kjör, augl., 534. 

1328-133 

Fóðurgjald: afurðir alifugla og svína, rg., 

41—-45; br., 1375-1376; innheimta, 1376. 

Fóðurvörur: eftirlit, rg., 1120. 

Freðfiskur: verðgrundvöllur, augl., 62. 

796—798. 
Freyja Frisbæk, 1400 

Friðjón Bjarnason, 1410 
Friðland: augl., Herdísarvík, 312-313: Stapi 

og Hellnar, 654-655. 

Friðlýsing: Geitland, 652-653. 

Friðunarsvæði við Ísland: rg.. 344. 

Friðrik Jónsson, 1395. 

Friðrik Stefánsson, 1401. 

Frímann Sigurðsson, 1394. 

Fullvirðisréttur: mjólk, rg., br.,170-171;rg.. 

689—695, 1307; sauðfjárafurðir, rg., br., 

695, 1137-1138, 1307; rg., 1155-1158. 

G. 
Garðabær: deiliskipulag. augl.. 1167. 1284: 

fjallskil. sþ., 683-688: lögreglusamþykkt. 

393-404: stjórn og fundarsköp, sþ.. 

1269-1281; umferð, augl., 1207. 

Garðar Þór Gíslason. 1409. 

Garðyrkjuskóli ríkisins: augl., 168. 

Gatnagerðargjöld: rg., Eskifjarðarkaupstað- 

ur. 202-205; Laugarvatn. 1228-1230: 

Njarðvík, 7: Skeggjastadahreppur, 

749—750; rg., br., Hålmavik, 1296—1297; 

Reykjavík. 1289: Siglufjörður, 912; Þor- 

lákshöfn. 406; sþ., Kópasker. 617-618: 

Þorlákshöfn, 404-405; br.. Kópasker. 

1167; Súðavík, 1132. 
Geislavarnir ríkisins: gjsk.. 46. 

Geitland: friðlýsing, augl.. 652-653. 

Georg Lárusson, 1405. 

Gísli Gíslason, 1399. 

Gísli Már Gíslason, 1404. 

Gísli Ólafsson. 1394. 1395. 

Gísli Vilhjálmsson, 1404. 

Gissur Pálsson, 1394. 

Gissur Símonarson, 1394. 

Gjaldeyris- og viðskiptamál: 

509—515; 

Grafningshreppur: aðveituæð hitaveitu, 

augl., 378. 

Grétar L. Marinósson. 1405. 

Grétar Már Sigurðsson, 1404, 1405. 

Grétar Símonarson. 1394. 

Grímsevjarsjóður: W. Fiske, rkn., 

Grundarfjörður: vatnsveita, gjsk., á 

Guðborg Auður Guðjónsdóttir, 140 

Guðgeir Eyjólfsson, 1410. 
Guðjón Valgeirsson,1399. 

Guðlaug Edda Guðmundsdóttir, 1394. 

Guðlaugur Hannesson, 1406. 

Guðmundur Ásgeir Björnsson. 1408. 

Guðmundur Vikar Einarsson, 1406. 

Guðmundur Eiríksson, 1407. 

Guðmundur Jón Elíasson, 1403. 

Guðmundur Jóhannsson, 1400, 1401. 

Guðmundur Kristjánsson, 1402. 

Guðmundur Jóhann Olgeirsson, 

Guðmundur Ragnarsson. 1401. 

Guðmundur Skaftason, 1409. 

Guðmundur Sverrisson, 1401. 

Guðmundur Þorgeirsson, 1409 

Guðni Bragason, 1407 

Guðný Höskuldsdóttir. 1403. 

Guðrún Pálsdóttir, 1407. 

Guðrún Ólafsdóttir, 1410. 
Gullbrúðkaupssjóður: Bjarna amtmanns 

Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hannes- 

dóttur, rkn., 1194. 

Gunnar B. Guðmundsson. 1395. 

Gunnar Snorri Gunnarsson, 1403. 

Gunnar Í. Hafsteinsson, 1408 

Gunnar J. Möller, 1394. 

Gunnar Pálsson, 1407 

Gunnar Sverrir Ragnars, 1410. 

Gunnar Oddur Rósarsson, 1405. 

Gunnar Sveinbjörnsson, 1406 

Gyða Sigvaldadóttir, 1395. 

Göllner, Michael, 1396. 

skipan. rg., 

1398.
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H. 
Haferkamp, Hans Hermann, 1396. 

Hafnarfjörður: aðalskipulag. augl.. 1248: 

bifreiðastöður, augl.. 1296: deiliskipulag. 
augl., br., 376. 766, 1288, 1391; fjallskil, 
sþ., 683-0688: rafveita, gjsk., 500-504, 
7132-736; skjaldarmerki. augl., 691. 

Hafnarhreppur: hitaveita. re., 427-432, 

756-758. 
Hafnir: gjsk., 105-108: rg., br.. 106. 

Hafsíld hf.: starfsleyfi. augl., 663. 
Hafsteinn Baldvinsson, 1404. 

Haganeshreppur: sameining. augl.. 318. 

Halla Linker, 1398. 

Halldór Þ. Birgisson. 1404. 

Halldór Jónsson, 1400. 

Halldóra J. Þorvarðardóttir, 1403. 

Hallgrímur Dalberg. 1399. 
Hallgrímur Hallgrímsson. 1403. 

Hanna Kristín Pétursdóttir, 1410. 

Hannes H. Gissurarson, 1404. 

Hannes Hafstein, 1398. 

Hannes Heimisson, 1397. 

Hannes Hrafnkelsson, 1404. 

Hannes Pétursson, 1403. 

Happdrætti: DAS. rg.. br., 60: HÍ. rg.. br.. 
1195: SÍBS. rg., br.. 1194. 

Haraldur Henrýsson, 1395, 1410. 

Haraldur Johannessen, 1408. 

Haraldur Jóhannsson, 1407. 

Haukur Hafsteinsson. 1400. 

Heilbrigðiseftirlit: gjsk., Eyjafjörður, 463; 

Kjósarsvæði. 345-346; Suðurnes, 186-187: 
Vestfirðir. $56-857, 1163-1165; gjsk., br.. 
Norðurlandssvæði eystra, 63: Norður- 
landssvæði vestra, 167-168; Vesturlands- 

svæði, 316. 

Heilbrigðismál: rg.. br., 322. 

Heimendal, Friedmann, 1396. 

Hellnar og Stapi: friðlýsing, 654-053. 

Herdísarvík: friðland, augl., 312-313. 
Hervör Þorvaldsdóttir, 1405. 

Heyrnar- og talmeinastöð: gjsk., 230. 

Heyrnarskertir: r., br., 662, 1171-1172. 

Héraðsnefndir og sveitarfélög: flutningur 

verkefna rg., 6005—606. 

Hilmar Baldursson, 1402. 

Hitaveitur: gjsk., Akranes og Borgarfjörður. 

483-485, 540-542, 703--705. 861-863: Ak- 

ureyri, 505-506, 904-905; Bessastaða- 

hreppur, 301-302, 754-755, Blönduós, 

33-35, 875-877; Dalvík, 241-242, Egils- 
staðir og Fell, 355-358, 705-707; Eyrar, 

156, 239-240, 656-657; Flúðir og ná- 

grenni, 47-48, Hafnarhreppur, 756-/58; 

Hrísey, 406-408, 539-540; Húsavík, 
243-245; Hvammstangi, 218-220, 

708-710; Hveragerði, 557—558, 866—867; 
Laugarás, 701-702; Mosfellsbær, 9091; 

Orkubú Vestfjarða, 902-904: Ólafsfjörð- 

ur, 906-907;  Rangæingar, 201-202. 

236-238, 561—563; Sauðárkrókur, 

481—483, 794—796; Selfoss, 707—708; Sel- 
tjarnarnes, 351—852; Siglufjörður, 
872—873; Seyðisfjörður, 362; Suðureyrar- 

hreppur, 710-712. Suðurnes, 358-359, 
726-721; Þorlákshöfn, 31-32, augl.. br., 

Akranes og Borgarfjörður, 1037; Akur- 

eyri, 731; Orkubú Vestfjarða, 507: rg., 

Hafnarhreppur, 427-132, Seyðisfjörður, 

834. 
Hjalti Gestsson, 1395. 

Hjálmar W. Hannesson, 1400. 

Hjálpartæki: heyrnarskertir, r., br., 662, 

1171-1172. 
Hlöðver Kjartansson, 1402. 
Hlöðver Örn Rafnsson, 1401. 
Hoffmann, Dietrich, 1396. 

Hofsóshreppur: fjárhaldsstjórn, augl., 1337; 

stjórn og fundarsköp, sþ.. 841—851. 

Hollustuvernd ríkisins: efna og Örverurann- 

sóknir, gjsk., 234-236. 

Holm, Arne Herluf, 1406. 

Holræsi: Laugarbakki, rg.. 1335—1337; 
Ólafsvík. rg., 461-463; Skeggjastaða- 

hreppur. rg., 7350-751. 

Holtermann. Erhard. 1396. 

Holtshreppur: sameining, augl., 318, 

Hólalax hf.: starfsleyfi, augl., 365. 
Hólmavík: aðalskipulag, augl., 1035-1036: 

gatnagerðargjöld, rg., br.. 1296-1297: 
stjórn og fundarsköp, sþ.. 382-392. 

Hrafnkell Óskarsson, 1401. 

Hreindýraveiðar: r., $8$3-855. 

Hreinn Loftsson, 1410. 

Hringskyrfir. augl., 422-424. 

Hrísey: hitaveita, gjsk.. 406-408, 539-540), 
Humar: verðgrundvöllur, augl., 926.
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Hundahald: gjsk., Hveragerði, 665: Ísafjörð- 

ur, 305; Kópavogur, 877; Ólafsfjörður, 
632; Reykjavík, 490; Suðurnes, 322: Súða- 

vík, 874; sþ., Breiðdalsvík, 857-858; 

Hveragerði, 663—665; Kopavogur, 

566-567; Mosfellsbær, 1224—1225; Olafs- 
fjordur, 226-227; Sudavik, 363—364. 

Hús og húshlutar: jöfnunarálag, rg., 661:rg., 
br., 1310. 

Húsabakki í Aðaldal: sorpeyðing, augl., br., 
554. 

Húsavík: hitaveita, gjsk., 243-245: rafveita, 

gjsk., 252-254, 498-500, 900--902; gjsk., 
br., 731. 

Húsnæðisbætur: rg., 216-218; rg.. br.. 305. 
Hvammstangahöfn: rg., 1148-1154. 

Hvammstangi: hitaveita, gjsk., 218-220, 

708-710; stjórn og fundarsköp, sþ.. 
568-577. 

Hveragerði: hitaveita,  gjsk., 557-558, 

566-567; hundahald, sþ., 663—665; gisk, 

665; rafveita, gjsk., 559-561, 863-865. 
Höfðahreppur: stjórn og fundarsköp, sþ., 

1185-1193. 
Höfn í Hornafirði: aðalskipulag, augl., br.. 

1249: stjórn og fundarsköp,  sþ.. 
1315-1327. 

Hörpudiskur: verðgrundvöllur, augl., 62, 

024.. 

Höskuldur Höskuldsson, 1400. 

I. 
Indriði Gíslason, 1405. 
Indriði Pálsson, 1395. 
Ingibjörg Agnarsdóttir, 1405. 
Ingibjörg Georgsdóttir, 1398. 
Ingibjörg R. Magnúsdóttir, 1394. 
Ingibjörg Halla Snorradóttir, 1405. 

Ingileifur Einarsson, 1402. 

Ingólfur Árni Eldjárn, 1406. 
Ingvar Teitsson, 1401. 

Ingveldur Þ. Einarsdóttir, 1408. 

Innflutnings- og gjaldeyrisleyfi: rg., 

132; br., 323; 

Innflutningur: greidslufrestur, augl., 

156, 1350—1360. 
Innheimtuhlutfall 

augl., 1378. 

128- 

132- 

úfsvars í staðgreiðslu: 

Innheimtustofnun sveitarfélaga: meðlög. 
rg., br., 328. 

Innkaupastofnun ríkisins: rg.. 456-458. 

I. 
Ína Þórunn Marteinsdóttir, 1400. 
Ísafjörður: forkaupsréttur. sþ., 1328-1331; 

hundahald, gjsk., 305. 

Ísfiskur: gjald, rg., 379. 738, 1223, 1385. 
Íslensk Getspá: talnagetraunir, rg., br., 410, 

1021-1024. 1306, 
Íslenskar getraunir: rg., 1233-1238: rg., um 

viðauka við rg., 1038; rg., br., 1288. 
íþróttamót: r., 314. 

Í. 
Jakob Yngvason, 1398. 

Jenninger, Philipp, 1396. 
Jóhann Magnús Lenharðsson, 1405. 
Jóhann Pétur Sveinsson, 1399. 

Jóhanna Björnsdóttir, 1405. 

Jóhann Þórðarson, 1399. 

Jóhannes L.L. Helgason. 1406. 

Johannidis, Savvas, 1397. 

Jón Benediktsson. 1408. 

Jón Eiríksson, 1401. 

Jón Guðnason, 1404. 

Jón Hjaltason, 1399. 

Jón Gunnlaugur Jónasson, 1406. 

Jón Magnússon, 1402. 
Jón Rúnar Pálsson. 1410. 

Jón Kr. Sólnes, 1407. 

Jón Þrándur Steinsson. 1398. 

Jón Tryggvason, 1394. 

Jón Ögmundur Þormóðsson, 1400. 
Jón Þórarinsson, (399. 

Jón Ól. Þórðarson, 1401. 

Jónas Geirsson, 1406. 

Jónas Gíslason, 1404. 

Jónas Haraldsson, 1399. 

Jónas Ingimarsson, 1409. 

Jónas Jóhannsson, 1410. 

Juuranto, Kai Erik, 1397, 

Jofnunarålag: innflutt has og húshlutar, rg., 

6l;rg., br., 1310. 
Jofnunargjald: rg., br., 36, 508, 1310; rg., 1, 

347—352; rg., br., 292.
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Q Jöfnunarsjóður sveitarfélaga: rg., br., 1286; 

rkn., 1219-1220. 

Jörundur Svavarsson, 1403. 

K. 
Karl Eiríksson, 1395. 

Karl G. Kristinsson, 1405. 

Kartöflur: jöfnunargjald, rg., 1. br.. 292. 

Katrín Davíðsdóttir, 1401. 

Keflavík: forkaupsréttur, sþ.. 1249. 

Keflavíkurflugvöllur: gjsk., 367. 

Kjarasamningar: opinberir starfsmenn, augl., 

95—99. 
Kjartan Gunnarsson, 1404. 

Kjartan Ragnars, 1399. 

Kjósarsýsla: fjallskil, sþ., 683-688: heilbrigð- 

iseftirlit, gjsk., 345—-346. 

Kjörskrár: framlagning, augl., 534. 

Kleppe. Per, 1396. 

Klug, Bernd. 1396. 

Kohl, Helmut, 1396. 

Kópasker: gatnagerðargjöld, sþ.. 617-618: 

br., 1167. 

Kópavogur: fjallskil, sþ., 683-688: hunda- 

hald, sþ., 566-567; gjsk., 877: umferð, 

augl., 1283-1284. 1297. 

Kreusel, Dietmar, 1396. 

Kristín Hlíðberg, 1409. 

Kristín Ingólfsdóttir, 1403. 

Kristín Þórðardóttir, 1399. 

Kristinn F. Árnason, 1398. 

Kristinn R. Gunnarsson, 1407. 

Kristinn Hallgrímsson, 1403. 

Kristján Guðjónsson, 1403. 

Kristján P. Guðmundsson, 1404. 

Kristján Júlíusson, 1394. 

Kristján V. Kristjánsson, 1402. 

Kristófer Þorleifsson, 1400, 1407. 

Kvikmyndaettirlit ríkisins: rg., 169—170. 

Köfunarmál: gjsk., 506. 

L. 

Landshafnir: gysk., 109-112. 

Laugarás: hitaveita, gjsk., 701-702. 

Laugarbakki: holræsi, rg., 1335-1336. 

Laugarvatn: gatnagerðargjöld, rg., 

1230. 
Launaskattur: rg., br., 328-329, 737-738. 

Laurien, Hanna-Renate, 1396. 

1228- 

Laxfiskar: rg., 915-917. 

Lánasjóður sveitarfélaga: rkn., 1216-121S. 

Lárus Bjarnason, 1403. 

Lárus Ragnarsson, 1404. 

Leigusamningar: augl., 

1350. 

Leifur Eysteinsson, 1406. 

Leigubifreiðar: notkun gjaldmæla. augl.. 

535: Akureyri, atvinnuleyfi, rg., 741-744. 

Leigumiðlun: rg., 60l. 

Leysitæki: rg., 311-312. 

Lilja Viðarsdóttir, 1407. 

Lífeyrissjóður bænda: rkn.. 745-747. 

Líknarsjóður Margrétar Árnadóttur: rkn., 

380. 

Loðdýrarækt: r., 330-332. 

Louisa Matthíasdóttir, 1394. 

Lúðvík Gizurarson, 1408. 

Lyf: afgreiðsla og merking, rg., 1039-1120: 

rg.. br., 1230, 1338-1340. 

Lyfseðlar: gerð og ávísun, rg., 

rg., br., 1230, 1338-1340. 

Lyfjabúðir: búnaður og 

171-172. 

Lyfjaeftirlit: eftirlitsgjald, rg.. 603-604. 

Lyftur: rg., 184. 

Læknaritarar: rg., br., 377. 

Löggilding: fasteigna- og skipasala, augl.. 2, 

1198. 

Lögreglusamþykkt: sþ., Garðabær, 393-404: 

Mosfellbær, 1242-1246; sþ., br., Dalvík, 

364. 
Lögregluskóli, lögreglustart: rg., br., 1196- 

1197. 

117-128, 1341- 

1039-1120; 

rekstur, rg., 

M. 

Magnus, Robert J., 1399. 

Magnús Axelsson, 1402. 

Magnús Helgi Árnason, 1408. 

Magnús Einarsson, 1402. 

Magnús Guðmundsson, 1400. 

Magnús Eric Kolbeinsson, 1404. 

Magnús Haukur Magnússon. 1399. 

Magnús Valdimarsson, 1408. 

Mahler, Halfdan, 1396. 

Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf.: starfs- 

leyfi, augl., 460—461. 

Matvæli: aukefni, rg., 

umbúða, rg., 930-944. 

945-1021; merking



LXXIX 

Måni Fjalarsson, 1409. 

Margrét Jónsdóttir, 1399. 

Margrét H. Sigurðardóttir, 1399. 

María Elíasdóttir, 1397. 

María Pétursdóttir, 1395. 

Markagjald: augl., 73. 

Marschall, Albert R., 1396. 

Mas, Yves, 1395. 

Matarfræðingar: rg., 113. 

Matvælafræðingar: rg., br., 377. 

Meðlög: rg., br., 328. 
Meistarabréf: rg., 256-257. 

Menningarmiðstöð: Laugarlandi. Holtum. 

sþ..78-80. 
Michael Clausen, 1407. 

Minningarsjóðir: hjónanna Steinunnar Sig- 

hvatsdóttur og Magnúsar Ólafssonar. 

rkn., 526; Jóhanns Jóhannessonar og Sig- 

urbjargar Guðnadóttur. rkn.,528: Vestur- 

Ísafjarðarsýslu: rkn., 526. 

Mjólk: búmark rg., br., 170-171, 1307; 
689—695. 

Mosfellsbær: bufjårhald, sp., 618—619, hita- 

veita, gjsk., 90—91; hundahald, sp., 
1224—1225; lågreglusampykkt, 1242—1246. 

Myndlistarmenn: rg., 254—256. 

Möllefors, Gösta, 1398. 

rg.. & 

N. 
Náttúruminjaskrá: augl., 806-833. 

Neyðarakstur: r., 271-272. 

Neyslufiskur: niðurgreiðsla á smásöluverði, 

r., 3. 

Neysluvörur: merking umbúða. rg., 

930-944; aukefni, rg., 945-1021. 
Niðurgreiðslur: r., 3. 

Njarðvík: gatnagerðargjöld: rg., 435-437. 

Norður-lsafjarðarsýsla: sýsluvegasjóður, sþ., 

668. 

O. 
Opinberir starfsmenn: 

augl., 95-99. 

Orkubú Vestfjarða: hitaveita: augl., br.. 507, 

731: gjsk.. 902-904; raforka: augl., br., 

507, 731; gjsk., 893-898. 
Orlot: grunnskólakennar. rg., 1129-1131. 

Orlofsfé: uppgjör, rg., 409-410. 

Ost, Friedhelm, 1396. 

kjarasamningar, 

0. 

Ólafsfjörður: fjallskil, sþ., 917-923; hita- 
veita, gjsk., 906-907; hundahald, sþ.. 

226-227; gjsk., 632; stjórn og fundarsköp, 

sþ., 620-632. 

Ólafsvík: aðalskipulag., augl., br., 378; hol- 

ræsi, rg., 461-463. 
Ólafur Björgúlfsson. 1410. 

Ólafur Guðmundsson, 1394. 

Ólafur Ó. Guðmundsson, 1406. 

Ólafur Pétursson, 1406. 

Ólafur Stefánsson, 1402. 

Ólafur Þorláksson, 1406. 

Óli Vestmann Einarsson, 1394. 

Ólöf Jónsdóttir. 1405. 

Ólöglegur sjávarafli: upptaka, rg., 553-554. 

Ómar Ragnarsson, 1404. 

Óskar Mikaelsson, 1407. 

P. 

Patreksfjörður: aðalskipulag, augl., br., 

1248; stjórn og fundarsköp, sþ., 578-589. 

Páll Ágústsson, 1408. 

Páll Jensson, 1399. 

Páll Helgi Möller Olgeirsson, 1401. 

Páll Arnór Pálsson, 1410. 

Páll Sigurjónsson, 1404. 

Páll Þorgeirsson, 1397. 
Pálmi Jónsson, 1395. 

Pálmi V. Jónsson, 1408. 

Pálmi Þór Stefánsson, 1407. 

PCB efni: rg., 1250. 
Persónuafsláttur: rg., 221-224: br., 1377. 

Pétur Hörður Hannesson, 1405. 

Pétur Heimisson, 1399. 

Pétur Knútsson, 1401. 

Pétur Thorsteinsson, 1397. 

Planitz, Bernhard Edler von der, 1396. 

Ploetz, Hans-Friedrich von, 1396. 

Plöntur: innflutningur, rg., br., 424, 878. 

Póstþjónusta: gjsk., 29-30, 790-791. 

R. 
Radíóstöðvar: rg., 1254-1257. 
Rafmagnsveita Reykjavíkur: gjsk., 371-374. 

491—498, 720-723. 

Rafmagnsveitur ríkisins: gjsk., br., 731; 

gjsk., 881-888; rg., br.. 1132-1133. 

Rafn Benediktsson, 1406. 

Rafn H. Skúlason, 1402.



Akranes, 

Akureyri, 92-94. 11: 

Borgarn: 

    

    

  

   
   

    

   
   

   

   
     

     
   issjóður: aukate 

sstarfsmenn: 

  

;; Reydarfjordur, 859—8061; $ 

488-490, 898—900; 

868—870; Stokkseyri, 

Suðurnes, 360-362. 

Vestmannaeyjar. 

veiðar, rg., }, 1368-1399; verð- 

       
   

  

grundvöllur, augl 537-538, 924-925. 
    

TET "7 2 | gm | - A „Í c Á . ) 

761—763; augl,. br., Borgarnes,  Rækjuvinnslust6ovar: 29. 

Eyrarbakki, 731; Saudårkro 

731; Orkubu Vesttj 

    

Rafve rktak: 

Ragnar Adal 

agnar Hrafnss 

Ragnar Stefånsson, 1395. 

Ragnar Tómasson, 1402. 

Ragnar M. Traustason, 1410. 

Rangárva tlasýsla: hitaveita, 

236-23t 1 30—238. 561— 

    
201—202     

    
R: ignheidur Erla Bjarn adóttir, 1404. Sauðárkrókur: 

        

    

  

lagnheiður Ingibjörg Bjarnadóttir, 1409. 794-796, rafveita, 

Ragnheiður Einarsdóttir, 1410 898—900; gjsk., br.. 7 

Ragnheiður Thorlacius, 1404. 1408. sköp, sþ., 1203-1 

Ragnhildur Benediktsdóttir, 1408 Sauðfjárafurðir: búmark og fullvirðisréttur, 

Rannsóknasjóður: úthlutun styrkja. r., rg.. br., 695, 1137-1138 

100. 

  

Rannsóknastofnun: fiskiðnaðarins. gjsk.. 
29 3 298: 

    

Rannsóknarnefnd: 

1134—1135. 

Rannveig Axfjård, 1401. 

Raufarhöfn: so 

augl., br. 602. 

  

    

áðhús Reykjavíkur: augi., 308. 

    Reenpåå, Heikki, 1395. skåp, sp., 4: 

Reikningsgengi SDR og ECU: rg. 1332 Selv ogs hre ppur: augl 

Reyðarfjörður: rafveita. gjsk.. 859-861. Sement: flutningsjåfnunargjald, augl., 366, 

Reykjavik: adalskipul 

910; byggingarreitur 

  

   

  

800. 

Seyðisfjörður: hit augl., 

k.. Í idarsköp, sþ 

nve 
Ave    

deiliskipulag, augl., 

683—688; gatnager 

hundahald, eisk.. 
5 - TA 

    
498 0723: að 

      I , A 
gurðsson, 15 
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Sigfus Bjørnsson, 1404. 

Siglufjörður: aðalskipulag, augl., 

skil, sþ., 917-923: gatnagerðargjöld. rg., 

br., 912: hitaveita, gjsk., 872—873; raf- 

veita, gjsk., 870-871; stjórn og fundar- 

sköp. sþ.. 258-270: umferð. augl.. 

667—668; vatnsveita, augl., br., 855. 

Sigmar Torfason, 1403. 

Sigmundur Böðvarsson, 1402 

Sigríður Pálína Arnardóttir, 1407. 

Sigríður Berglind Ásgeirsdóttir. 1400. 

Sigríður Björnsdóttir, 1400, 1408. 

Sigríður Gunnarsdóttir, 1403. 

Sigríður Logadóttir, 1406. 

Sigríður Á. Snævarr, 1406. 

Sigríður Sumarliðadóttir, 1394. 

Sigrún K. Baldursdóttir, 1408. 

Sigrún Hjartardóttir, 1406. 

Sigrún Þ. Mathiesen, 1395. 

Sigurberg Guðjónsson. 1402 

Sigurður Ó. Blöndal, 1409. 
Sigurður Gestsson, 1409. 

Sigurður G. Guðjónsson, 

Sigurður V. Guðjónsson, 1398. 

Sigurður Guðmundsson, 1394. 

Sigurður Helgi Guðmundsson, 

Sigurður Helgason. 1403 

Sigurður Jónsson, 1404. 

Sigurður Konráðsson, 1405. 
Sigurður Kristinsson, 1394. 

Sigurður Ásgeir Kristinsson. 

Sigurður Magnússon. 1395. 

Sigurður T. Magnússon, 1404. 

Sigurður Snævarr, 1395. 

Sigurður Bogi Stetánsson, 1409. 

Sigurður A. Þóroddsson, 1404. 

Sigurjón Hreiðarsson, 1400 

Sigurleif Hallgrímsdóttir, 1395. 

Sigursteinn Guðmundsson, 1405. 

Síld: rg., br., 835 

Síldar- og fiskimjölsverksmiðja: bráða- 

birgðastarfsleyti, 316-318:563-565. 

Síldarverksmiðjur ríkisins: starfsleyfi, augl., 

1290, 1225-1227. 

1238; fjall- 

1404. 

1400. 

1395 

1407. 

augl., 

Síldarvinnslan hf., 

1290. 

Símaþjónusta: gjsk., og r.. 

gjsk., 520, 911. 

starfsleyfi, augl., br., 

6-28. 767-789: 

Sjávarútvegur:  hagræðingar- og fram- 

kvæmdalán, rg.. br.. 434. 

Sjómannaafsláttur, persónuafsláttur: rg. 

221-224: rg., br.. 1377. 

Sjómenn: 729-730. 

Sjúkratryggðir: rg.. br., 77. 699-700. 

Sjóðir: rkn., 526. 616. 

Sjóðvélar: rg.., 927-929. 

Skagafjarðarsýsla: sameining hreppa. augl.. 

318. 
Skeggjastaðahreppur: gatnagerðargjöld. rg 

749—750; holræsi, 750—751. 

Skip: björgunar- og öryggisbúnaður, r., br.. 

225, 1027; smíði og búnaður. r.. br.. 315. 

1032-1033: veiðileyfi rg.. 299-300. 

Skipulagsskrár: ABC-hjálparstarf, 1504 

1305: Bókakaupasjóður Háskólans á 

Akureyri, 659: Bókaútgáfa Orators, 

748-749: Bvggingasjóður nýja barnaspítal- 

ans. 408-409; Endurhæfingastöð hjarta-og 

lungnasjúklinga í Reykjavík. 1202-1294: 

Félag fyrrverandi sóknarpresta. 551; 

Listamannasjóður Sigríðar Ingvarsdóttur. 

914-915: Líknar- og minningarsjóður um 

hjónin Kristjönu Pálínu Kristjánsdóttir og 

Halldór Þorsteinsson frá Vörum, Garði. 

1308: Menningarsjóður lðnaðarbankans. 

658: Minningarsjóður Hjartar Snorrasonar 

og Ragnheiðar Torfadóttur. 660--661: 

Minningarsjóður Ingimundar Guðmunds- 

sonar, 389—-1390. — Minningarsjóður 

Kristínar Thoroddsen. 1291: Minningar- 

hjónanna Ágústu Jónatansdóttur 

Jónatanssonar. 1392-1593: 

Taska sjá þar í Vest- 

mannaevjum, 880; Sólvellir- dvalarheimili 
aldraðra á Eyrarbakka. 185-186: Starts- 

sjóður læknadeildar Háskóla Íslands, 913: 

Styrktarsjóður menningarstarfs í Vest- 

mannaeyjum, 804-805; Styrktarsjóður 

Þórarins Sigurðssonar, 1204-1295. 

Skjaldarmerki: Hafnarfjörður. augl.. 651. 

Skoteldar:rg.. 1315-1314. 

Skotvopn og skotfæri: rg.. br.. 1231 

Skreið: verðgrundvöllur, augl.. 538. 925 

Skútustaðahreppur: stjórn og fundarsköp. 

sþ.. 1258-1268. 

Skånland, Hermod, 1396. 

sjóður 

og Daníels 

Minningarsjóður



: Pårarins Tulinius, 

  

W. Fischers: rkn., 

  

þei í sem bíða tjón af jarðeld- 

28.     
Sudhoft. Jurgen, 13 

eyrarhre ppur. 

  

ir sorpeyðin. gl. í 

  

1311-1312. 

id Súðavíkurhreppur: hu indahald, sþ.. 363-364: 

      

gjsk.. 874; gatna rðargjöld. sþ.. br., 

1132 
Svartbakur afn: rg., br., 318—319. 

Svava Hólmfríður Þórðardóttir, 1407 
20 

Sveinbjörn Sveinbjörnsson. 1398. 

Sveinn Björnsson, 1400. 

Sveinn Eldon, 1397 

i fag gnússon, 1409. 

ui nólfsso n, 1395, 

;iøurkarlsson. 1398 

asni na rg., 605-606.     
ómasson, 1400. 

; 605—606 

Sverrir 

Sýslunefndir 

Sýsluvegasjóðu r Nn Ísafjarðarsýslu: sþ.. br.. 
J 

  

Hólmavík. 

571, Hötí 

í ln 
, 27 

ZU-—632Z; 

    

; 1408. 

Aj eftirgjåf, 1, 646—649; 

"gr: endurgreiðsla, r., 

128: endurgreiðsluhluttall. 

    uppgjör. augl..    
 Vestmannaeyj 

  

        

    

      

590-000; br..  Talmeinafræðingar: 
Vatnsleysu- Tannlækn 

      

  
álknafjörður: uml 

i 

T 

Ei list: BANN Ak 

Te 

To 
830—840. 

  

re. br, 549—550; 

16. T« „lime Öferð: á heimiismunum manna sem 

s X. og Al- flytja buferlum hingad til lands, r., 613, 

Gísla br., r.. 1197; vegna aðildar Íslands að 

öflunar EFTA og samnings við E BE. br.. augl..  



tollfríðinda, r., sérstakra 

viðskiptabanka:  rkn., 

ryggvi Bjarnason, 1409. 

rvggvi Björn Stefánsson, 1405. 

Tryggvi Viggósson, 1401. 

U. 
Umferð: augl.. Akranes, 666. ur- 

eyri, 1393: Gi irðabær, 1297, Kópavogur. 

1283-1284, 1297; Reyki: wík, 89. 116, 220. 
532, 666, 1038, 1131, 1167. 1198, 

1252-1253, 1253. 1289, 1340: Seltjarnar- 

nes, 1287; Siglufjörður, 667-668; Tálkna- 

fjörður, 1136-1137;, Varmahlíð. 165. 

Umferðarmál: augl., 303. 

Umferðarmerki: rg., br.. 2 278. 

Unnur Gunnarsdóttir, 14 

Utanríkisráðuneytið: 

1124. 

A 
1288, Ak    

    

vegabréf. rg.. Í 

Útsvar: í 
Útvarp: a g 

leyfi, rg.. "br „1 306, 1370. 

Útvarp sgjald: a augl.. 717, 1370. 

  

V. 
Valgeir Kristinsson, 1401. 

Valur Ragnarsson, 1407 

Varmahlíð: umferð, au ugl.. 165. 

Varnarlið Bandaríkjanna: r., 1383. 

Jatnsleysustrandarhreppur: stjórn og fund- 

arsköp, sþ., 333-344: br., 744-745. 
Vatnsveita: Andakílshr eppur. rg.. 

1138-1140: Egilsstaðir, rg., 

Grundarfjörður, 5 

g 2 

is sk.. 52 330; BSK. Dre 

Siglufjörður, 855 nannaeyjar, 215; 

br.. 

Á
g
,
 

Þórshöfn, rg., 7523 53. 

Vátryggingar: r., 30—81. 

  

Veðurstofa Ís lands: gjsk., 

Vegabréf: utanríkisr: iðuneytið, rg., 

Fog 

    
   

  

   

    

    

  

   

Veidar: gråsleppu 

  

net Isvæð 

  

rg., 04. 1327; 

r; í norðanverðum 

i rg 662 2: 

togveiðar ir 

út at Aust- 

dalsgrunn og 

Stranda 

og rot laugseyj 

1988. r 

  

   

  

   
    

    

Veiðiley fi: fiskiskip, rg., 299-300 

Velge, Maurice, 
Verðbrétaþing r., 307-310 

V erðgrundvöllu augl., freðfiskur, 62. 

8; hörpudiskur. 62, 924: rækja. 324, 

„ 924-925; humar, 926: loðnumjöl 

saltfiskafurðir, 60-61, 63. 

536-537; skreið, 

Verslanir. afgreiðslutími, sþ . 

Vestfirðir: heilbrigdiseftirlit, gjsk., 856—857 

1163—1165. 

Vestmannaeyjar 

  

215 248. 546-549. 

  

fundarsköp. 468—481; styrimanna- 

skåli, 

br., 215 

Vélstjórna irnám: rg.. 521-523. 

Viðar Böðvarsson, 1402 

Viðar Már Matthía sson, 1398. 

Viðskiptamál: gjaldeyrismál. 

Vigdís Pálsdóttir. 1403 

Vigfús Sigurðsson, 1407. 

Vilmundur Garðar Guðnason, 

Vinnueftirlit ríkisins: augl., br., 366 

Vinnustaðir: 

öryggi, rg., br., 368. 

Vinnuöðryggi á fiskiskipum: r., 1028-1032. 

Vogar: starfsleyfi fyrir Vogalax hf.. augl.. 

433-434 | 
Vörugjald: augl., 1379, 1389. 

  

1171: vatnsveita, gjsk., 

JG
 

1398 

aðbúnaður.  hollustuhættir, 

  



LXXXIV 

W. 

Wallmann, Walter, 1396. 

Weizsacker, Richard von, 1396. 

Y. 
Yacoub, Magdi Habib, 1397. 

Þ. 

Þinggjöld: innheimta. rg., 1370-1371. 

Þjóðhátíðarsjóður: rkn.. 524. 

Þorgrímur Þór Þorgrímsson, 1410. 

Þorlákshöfn: búfjárhald. rg., 84-85: gatna- 

gerðargjöld, rg.. 406: sþ.. 404-405: hita- 

veita, gjsk.. 31-32. 

Þorskfisknet: rg.. br.. 

Þorsteinn Einarsson. 1408. 

Þorsteinn Steingrímsson, 1402. 

Þorvaldur Ingvarsson, 1406. 

Þórarinn Baldursson. 1398, 1405. 

Þórarinn Guðnason. 1394. 

Þórarinn Guðmundsson. 1403. 

Þórdís Bjarnadóttir, 1398. 

Þórður B. Guðjónsson. 1398. 

Þórhallur Ásgeirsson. 1407. 

Þórhallur Halldórsson, 1406. 

Þórhildur Sandholt. 1402. 

Þórir B. Kolbeinsson, 1408. 

321. 
4 

Þórólfur Halldórsson. 1402. 

Þórshöfn: vatnsveita, rg., 752-753. 

Þórunn Guðmundsdóttir, 1403. 

Þórunn Júlíana Hafstein, 1408. 

Þráinn Einarsson, 1410. 

Þröstur Finnbogason. 1400. 

Þungaskattur: rg., br., 1374-1375; rg.. 

614-616, 1386-1388. 

Þuríður J. Kristjánsdóttir, 1403. 

Þuríður Erla Sigurgeirsdóttir, 1397. 

O. 

Ökukennsla: rg., br., 304-305. 

Ökutæki: almenn skoðun, r., 611; ábyrgðar- 

trygging, augl.. 280, 696-699; skráning. 

rg.. 607-610, 1299-1303: 1309: skráning, 

skoðun og eftirlit, 1309; stærð og þyngd. 

281-285: varnarliðs Bandaríkjanna, r.. 

1383. 

Ölfushreppur: sameining hreppa. augl.. 800; 
stjórn og fundarsköp. sþ.. 590—600. 

Örn Kristján Snorrason, 1405. 

Öryggisbelti í bifreiðum: r., 280. 

Örvggisbúnaður: skipa, r., br.. 225, 1027. 

Örvggisfræðsla sjómanna: starfsreglur. 729— 
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Leiðréttingar: 

Bls. 45, í undirritun máls nr. 33: Guðmundur Sigfússon. L 

    

es: Guðmundur Sigþórsson. 
Bis. 94, í undirritun máls nr. 39: ....22. nóvember... Les:...22. janúar... 

Bls. 99, í undirritun vantar: F. h.r.... 

Bls. 104, í undirritun vantar: F. h. 1 

Bls. 232, nr. 85, 7. gr. 5. lína: ...tollalaga nr. 55/1988... Les: ...tollalaga nr. 55/1987... 

Bls. 257, nr. 98, 2. kafli, S. gr. 3. lína: ...sem ljúka sviensprófi... Les: ...sem ljúka 

sveinsprófi... 

Bls. 257, 4. gr. 3. lina: …og verklewgri idnfrædi… Les: …og verklegri idnfrædi… 

Bls. 377, nr. 163, i fyrirsogn.. „ Treglugerð nr. 423/1987... Les: ...reglugerð nr. 432/1987... 

Bls. 391, nr. 170, 56. gr.,3.lína:...Skoðunarmenn.fITveir... Les:...Skoðunarmenn. Tveir... 

Bis. 230, nr. 83, 4. er. undirritun. „.„Félagsmálaráðuneytið... Les:...Fjármálaráðuneytið... 

Bls. 460, nr. 191, BA „-Hellnahrauni... Les: ...Helluhrauni. ... 

Bls. 463, nr. SE 30. apríl 1988, Les: 30. mars 1988. 

Bls. 520, nr. 215, 1. „liðar 4.lína: ... milli símanúmara... Les: ...milli símanúmera... 

Bis. 663, nr. 292, áð. júní 1988, Les: 30. maí 1988. 

Bls. 696, nr. 307, 3. gr. 1. lína... dóms-málaráðuneytið... Les: ...dómsmálaráðuneytið... 

Bls. 698, nr. 307, 14. gr. lína ...vél-knúið... Les: .. vélknúið... 

Bls. 699, nr. 307, 20. gr. 1. lína ...umferðarlaga nr. ... Les: ... umferðarlaga, nr 

Bls. 699, nr. 307, í dnðiritun máls, Ólafur Stefánsson. Les: Ólafur W. Stefánsson 

Bls. 703-705, nr. 310, efst á Sum, 7. mai Les: 16. juni 

Bls. 915-916, nr. 401, efst, 12. ágúst... Les: 12. júlí... 

Bls. 924, nr. 403, efst, 12. janúar. Les: 12. ágúst... 

Bis. 935, nr. 408, 16. gr. 11. lína, mettaðar fitusýrur Les: mettaðar fitusýrur g. 

Bls. 946, nr. 409, 4. gr. 1. lína, ...aukaefmi... Les:...aukefni... 

Bls. 992, nr. 409, 15. gr. TE áls, I lína, Hollustuvernd... Les: ” Hollustuvernd… 

Bls. NON nr. 409, C -hluti, N UMER. 7. lína, Bragðaukandi efno... Les: Bragðaukandi efni... 

Bls. 1020, nr. 409, aftari dálkur, 211 lína, ...sultur... Les: ...sultur kjötafurðir... 

Bls. 1090 „nr. 409, aftari dálkur, 22. lína, ...sultur kjötafurðir... Les: ... sultur... 

Endurprentuð blöð 

439. 450, 552. 860, 868. 957, 962. 960, 967, 975, 987, 1128, 1250, 1291 

Endurprentað blað





STJÓRNARTÍÐINDI B 1 — 1988 
    

5. Janúar 1988 ] Nr. 1 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 223/1987 um sérstakt jöfnunargjald 

af kartöflum og vörum unnum úr þeim. 

1 
i. gT. 

I. gr. orðist svo: 

Greiða skal í ríkissjóð við tollafgreiðslu sérstakt 40% jöfnunargjald af kartöflum og 

vörum unnum úr þeim, sem flokkast undir eftirtalin tollskrárnúmer í 1. gr. laga nr. 120/1976 

um tollskrá o.fl.: 

0710.1000 2001.9001 1105.2001 

0711.9001 2004.1000 1105.2009 

1712.1000 2005.2000 1903.0001 

1903.0009 

Ráðherra er heimilt að fella niður jöfnunargjald af vörum sem falla undir framan- 

greinda tollflokka, enda séu vörurnar fluttar inn sem hráefni til umtalsverðrar innlendrar 

iðnaðarframleiðslu. 

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 og tekur til þeirra vara sem um ræðir í Í. gr. og ótollafgreiddar eru á þeim tíma. 

IQ
 

c 

Landbúnaðarráðuneytið, 5. janúar 1988. 

F. h. r. 

Jón Höskuldsson. 

B1 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 2 2 4. januar 1988 

AUGLYSING 
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 1988 ákveðin 

þessi: 

Innritunargjald .................. 0. kr. 5 000,00 

Kennslugjald Í. námskeiðshluta .......0.00000. 0000... kr. 40 000,00 

Prófgjald 1. námskeiðshluta ........0.0000. 0000. kr. 10 000,00 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 4. janúar 1988. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. a 

Jón Thors. 

  

Stjórnartíðindi B 1, nr. 1—2. Útgáfudagur 6. janúar 1988.



STJÓRNARTÍÐINDI B 2 — 1988 

  

6. janúar 1988 (2
 „ 

2 

REGLUR 

um niðurgreiðslu smásöluverðs á nevslufiski. 

áði við viðskiptaráðuneytið ákveðið að frá og 
I TOG I 1 far Á a CY 1988 skuli ettirfarandi regl 

F Jårmål: aráðuneytið hefur að höfðu sami 

með 7. janúar       glur gilda til bráðabirgða um framkvæmd 

niðurgreiðslu smásöluverðs á neyslufiski. Reglur þessar miðast við að smásöluverð á 

neyslufiski hækki ekki umfram 10% 1          sala á fiski verður söluskattsskvld. 

    víðurgreiðslan tekur til eftirtalinna fisktegunda enda hafi þær aðeins sætt venjulegri 

Ysu, þorsks, ufsa, steinbíts, karfa, löngu, keilu, lúðu, kola, skötu, skötusels, 
'ásleppu svo og lifrar og hroona þessar 

   

  

rauðmc 

  

     Með fiski, sem sætt hefur venjul 

  

er fisk sem er flakadur, siginn, 

saltadur, kæstur, butadur, Jakkaour. reyktur (annar en álegg) eða frystur 

annig t.d. ekki til vatnafiska, hákarls, humars. rækju, smokk- 

ba- og lindýrategunda. Niðurgreiðslan tekur ekki heldur til fisks 

sem sætt hefur einhvers konar vinnslu- eða geymslumeðferð umfram venjulega aðgerð, sbr. 

Niðurgreiðslan tekur þar 

fisks eða annarra fisk-, krab 

  

2. mgr., og sölu á tilbúnum fiskréttum í verslunum eða veitingahúsum 
3 ' 
2. Matvöruverslanir sem m.a. selja fisk í smásölu skulu halda innkaupum á hverju 

    

up pgjörstímabili á þeim hisktegundum sem niðurgreiðslan tekur til skv. Í. tölul. aðgreindum 

í bókhaldi sínu. Við söluskattsuppgjör er þeim heimilt að dr: 

sinni fjárhæð sem svarar til 75% af innkaupsverði þeirra fiskte 
   

   

  

ra frá söluskattsskyldri veltu 

-gunda sem hér um ræðir. 

urgreiðslan tekur til skv. 1. 3. Sérverslanir með fisk skulu halda sölu á þeim fiski sem ni 

    

t aðgrein á annarri sölu. Við söluskattsuppgjör er þeim heimilt að draga frá 

heildarveltu Si ni fjárhæð sem svarar til 54,545% af sålu å beim fiski sem niðurgreiðslan 

ekur til dg greindri skv. framansögðu 

í og með 7. janúar 1988. 

fjármálaráðuneytið, 6. janúar 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 4 4 6. januar 1988 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 486/1982, um söluskatt, 

með síðari breytingum. 

1. gr. 

1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Greiða skal í ríkissjóð 25% — tuttugu og fimm af hundraði— söluskatt af innlendum 

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

mælt í reglugerð þessari. 

2.gr. 

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

Nú er vara, sem skattskyld er skv. HI kafla þessarar reglugerðar flutt inn til eigin nota 

eða neyslu og skal þá sá sem flytur inn vöruna greiða af henni við tollafgreiðslu 25% 

söluskatt. 

3. gr. 
Eftirtaldar breytingar verði á 13. gr. reglugerðarinnar: 

a. 2. og 3. töluliður falli niður. 
b. 6. töluliður orðist svo: Salt, þó ekki í smásöluumbúðum. 

c. 11. töluliður orðist svo: Eldsneyti fyrir loftför sem rekin eru í atvinnuskyni af aðilum 

sem eru handhafar flugrekstrarleyfa. 
d. 1. mgr. 14. töluliðar orðist svo: Sala á fasteignum, skipum og flugvélum. 

Undanþágan tekur aðeins til báta sem gerðir eru út í atvinnuskyni og flugvéla sem 

notaðar eru í flugrekstri. 

4. gr. 

Eftirtaldar breytingar verdi å 14. gr. reglugerdarinnar: 

a. 15. töluliður orðist svo: Aðgangseyrir að íþróttasýningum, íþróttamótum, sundstöðum 

og skíðalyftum. 
b. 21., 22. og 23. töluliður falli niður. 
c. 24. töluliður orðist svo: Aðgangseyrir að leiksýningum og tónleikum enda séu 

skemmtanir þessar ekki í neinum tengslum við annað skemmtana- eða samkomuhald. 

5. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með 

síðari breytingum, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið 6. janúar 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

Indriði H. Þorláksson. 
 



0. janaar 1988 5 Nr. 5 

REGLUGERD 

um breyting á reglugerð nr. 502/1987, um sérstakan söluskatt. 

1. gr. 

3. gr. reglugerðarinnar falli niður. 

2. gr. 

8. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Af vinnu eða þjónustu sem aðilar er um ræðir í 4. gr. inna af hendi fyrir aðila, sem 

skattskyldur er samkvæmt sömu grein, ber ekki að innheimta sérstakan söluskatt enda 

endurselji sá síðarnefndi verðmæti vinnunnar eða þjónustunnar. 

Skilyrði fyrir því að heimilt sé samkvæmt framansögðu að selja þjónustu eða vinnu sem 

um ræðir í 4. gr. án sérstaks söluskatts er að kaupandi hafi tilkynnt starfsemi sína samkvæmt 

5. gr. reglugerðar nr. 486/1982, um söluskatt, með síðari breytingum, og sýni heimildarskír- 

teini frá skattstjóra um að honum sé heimilt að kaupa þjónustu af þessu tagi án sérstaks 

söluskatts. 

3. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 60/1960, um söluskatt, með 

síðari breytingum, sbr. lög nr. 1/1987, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 6. janúar 1988. 

F.h.r. 

Indriði H. Þorláksson. 

Lárus Ögmundsson. 

  

Stjórnartíðindi B 2, nr. 3—S5. Útgáfudagur 7. janúar 1988.



STJÓRNARTÍÐINDI B 3 — 1988 

   
GJALDSKRÁ OG REGLUR 

fyrir símaþjónustu. 

(Söluskattur er ekki innifalinn). 

Gildir frá 15. janúar 1988. 

KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar miðstöðvar. 

I. Stofngjald. 

  

1.1. Fyrir númer í miðstöð Og línu .........00. 0. kr. 6 650,00 

1.2. Simnotandi greidir simat alfæri, 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 ÍNA 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 hetjum tíma, sbr. einnig 2.3. Póst- og 

símamálastjóri gefur út verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar 

og fjarritvélar í samráði við ráðuneytið. 

ar út frá hlutað- 

  

Stofngjaldið miðast við síma innan marka samteildrar þéttrar bygt 

eigandi símstöð, samkvæmt nánari ákvörðun Póst- og símamálastofnunarinnar. Þó greiðist 

) metra frá aðalvegi, þar sem 

  

aukagjald, þegar leggja á síma í hús. sem stendur meira en $ 

aðaljarðsímar hpgja. 

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

Nefnd aukagjöld eru ákveðin af Póst- og símamálastofnuninni í 

    

hlutaðeigandi notanda. 

hvert skipti. 

Hlut: af stofngjaldi — áætlaður helmingur — greiðist fyrirfram, þeg: 

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. 

r símapöntun hefur 

  

- Afnotagjald. 

Atnotagjald greiðist ársfjórðungslega fyrirfram. Verði almenn hækkun afnotagjalds 

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

  

afnotagjaldsreikningi. Umframgjald miðast að jafnaði við notkun símans næsta eða 

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

25. hvers mánaðar til mánaðamóta. 

Þó má, þegar sérstaklega stendur á vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórðungs- 

gjalda, krefjast afnotagjalda 1-—2 mánuði fram í tímann, þegar tilfærsla fer fram. 

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 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



11. janúar 1988 7 Nr. 6 
NR
 Ársfjórðungsgjaldið fyrir númer í miðstöð og línu er kr. 775,00 að viðbættum kr. 1,90 

fyrir hvert teljaraskref umfram 400 á ársfjórðungi, nema þar sem notendafjöldi er yfir 
20 000 á sama stöðvargjaldsvæði, þar verða 200 skref innifalin í fastagjaldinu. 

2.2. Fyrir verslunar- og/eða atvinnusíma greiðist gjaldið 2.1. hér að framan, auk kr. 277,00 

ársfjórðungi. 
„3. Fyrir notendabúnað, sem Póst- og símamálastofnunin lætur í té, greiðist rekstrargjald 

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

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

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

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

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

viðgerðir á þeim búnaði samkvæmt reikningi. 

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

miðuð við meðalskrefafjölda á númerunum. 

Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samtelldrar 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 jar siðsímantendakerfi er yfir 500 metrar. 

Gjald þetta skal vera sem hér segir á ársfjórðungi. 

  

bo
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>
 » 

a. Lengd linuleidar ...........0..0000.0. 00... 0.5—1.0 km kr. 218,00 
b. Lengd línuleiðar ..................... SR 1.0—2.0 km kr. 325,00 

c. Lengd linuleidar ..........0.00.. 00 2.0—4.0 km kr. 543,00 

d. Lengd linuleidar ..........00.. 000... 4.0—8.0 km kr. 1 302,00 
e. Lengdlínuleiðar ...........0%...0 000. yfir 38.0 km kr. 1 738,00 

3. Talfæri, talfærakerfi og fleira. 

Hér er um ad ræda bunad sem låtinn var i té å stofngjaldi og ekki er gjaldfærdur skv. 

kostnadarverdi og rekstrargjaldi skv. verdskrå fyrir bunad vid sjålfvirkar og handvirkar 

miðstöðvar og fjarritvélar. 
Afnotagjald 

    

  

  

Stofngjald 

kr. . 

3.1. Aukatalfæri með gaumskífu (blinker) ............. 2 512,00 255,00 

3.2. Talfæri með hringirafli (magnetu, DBH4) ......... 260,00 

3.3. Vatnsþétttalfæri ........0...0... 0 303,00 

3.4. Hátalarasími ............0.0 00 1 038,00 

3.5. 2ja linu talfæri Siemens ....................… HR 6 268,007) 538,00 

3.6. 2jallínu talfæri DBH (eldri gerð, svört) ............ 3 156,00”) 428,00 

3.7. Ritarasímar (sekreter), ATEA S12L, Í lína, 2 talfæri 448,00) 9) 

Skýringar: 

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

kostnaðargjaldi. 

) 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-kerti eru í verðskrá. 
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3.8. Ritarasímar, AVH dialog, 2 línur, 2 til3 talfæri 

3.9. Ritarasímar, Siemens, 2 línur, 2talfæri .......... . 

3.10. Ritarasímar, DBH 3, 1 lína, 2 talfæri (eldri gerð, svört) 

3.11. Raðsímar, ATEA 816, llína,3tilótalfæri ........ 

3.12. Raðsímar, ATEA 822, 2 linur, I til 2 talfæri .....…. 

3.13. Radsimar, ATEA 829, 2 línur, 3 til lOtalfæri ....... 

3.14. Radsimar, ATEA 849, 4 linur, 3 til 10 talfæri ....... 

3.15. Radsimar, Reiha "2, I lina, 2 til 3 talfæri ........…. 

3.16. Radsimar, Reiha Y5, 1 lina, 3 til 6 talfæri .........…. 

3.17. Radsimar, Reipos 75, 2 linur, 3 til 6talfæri .......…. 

3.18. ads mar, Reipos 910, 2 linur, 7 til 11 talfæri 

3.19. Fjöllínusímar, Makler, 8 línur, 2 till2 talfæri .... 

3.20. Millisamband á sömu lóð (hámark 50 m) DBH4 

(magneto), talfæri innifalin ..................... 

3.21. Millisamband á sama svæði DBH4 (magneto), talfæri 
innifalin „............ 0 

3.22. Millisamband milli svæða (Rvík) DBH4 (magneto), 

talfæri innifalin .............00. 00. 

3.23. Millisamband innanhúss DBH4 (magneto), taifæri 

innifalin „0... eeeeeeeereerenernnee 

3.24. Millisamband milli húsa án tengingar við miðstöð ... 

3.25. Millisamband milli svæða (Reykjavík) án tengingar 

VIÖ MIÖStÖð ......0.0.. 0 evnerne 

3.26. Tengigjald, nýr sími í stað millisambands, talfæri ekki 

innifalið, kr. 1 100,00. 

3.27. Útskipting á talfæri. kostnaðarverð. 

4. Einkasímstöðvar. 

4.1.  Handvirkar einkasímstöðvar (CB). 

Uppsetningarkostnað einkasímstöðvar og allar 

reikningi (efni og vinnu). 
tengilista, tengilagnir, 

.1. L.M.E. 1+3 

2. L.M.E. 2+6 

A
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ma
 

fa
 f
a
 

0
3
 

WND
 
m
a
 

LM Æ.349 0... er erenenne 

11. 

Stofngjald 

10 682,00:7) 
7 740,007)%) 
7 242, 3 

11 117,0077) 

3 862,00?) 

8 028,00?) 

8 028,00) 

3 136,00”) 

8 028,00 

8 028,00 

talfæralagnir skal 

Hér er ått vid allar stofnlagnir, 
tengla eða annan tengibúnað o. s. frv. 

Stofngjald 

kr. 

24 077 

38 679,00 

57 087,00 

janúar 1988 

Afnotagjald 

á ársfj. 

kr. 

479,00") 

286,00 

pa 00%) 
1,005))5) 

sol. 005) ')5) 
}) 
) 

þa
ð 

742,00)" 

905,00”) 

917,00) 

658,00") 

641,00) 

964,00") 

1 614,00) 

428,00 

935,00 

5 535,00 

393,00 

2 275,00 

6 862,00 

greida skv. 

greini- og tengiskåpa, 

Afnotagjald 

á ársfj. 

kr. 

JÖ 478,00 

957,00 

1 434,00 

  

Skyringar: 

2) Uppsetning og flutningur greidist samkv. 

kostnadargjaldi. 

3) Å hvert talfæri. 

4) Með öllum ATEA raðsímum fylgir ein bjalla fyrir hverja 
5 5) ATEA-kerfi sett upp fyrir 10. nåv. 

miðstöðvarlínu. 

1978. en öll önnur ATEA-kerfi eru í verðskrá. 

reikningi, en áætlaður kostnaður greiðist sem innborgun með
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Afnotagjald 
Stofngjald á ársfj. 

kr. kr. 

Á LME. 410 .....0.0. 89 982,00 2 390,00 
5. LME.S#30 00.00.0000 92 093,00 4 183,00 
.6. L.M.E. 6440 seerne nerne 102 175,00. 5 497,00 
7. E.B. 60430 „0... 93 782,00 4 302,00 
8. ADG 101 8+40 20... 219 310,00 5 737,00 
9. ADG 101 16+80 ........%. 000 288 600,00 11 473,00 

Sjálfvirkar einkasímstöðvar (PABX). 

Viðhald sjálfvirkra einkasímstöðva, sem stofnunin selur er 

skv. reikningi eða sérstöku rekstrargjaldi. 

Við sölu einkasímstöðvar skal greiða 14 hluta áætlaðs 
kostnaðargjalds þegar stöðin er pöntuð, '4 hluta þegar stöðin 

kemur til landsins og eftirstöðvarnar áður en uppsetning 
hefst. 

2.1. Fyrir hvern númerabúnað í einkasímstöðvum (ákveðnar eldri 

STÖÖVAF) „..........0. nn rreee 336,00 

„2.2. Fyrir hvern miðstöðvalínubúnað í einkasímstöðvum (ákveðn- 

ar eldristöðvar) .............00... 00 73,00 

Búnaður og línur tengdar handvirkum og sjálfvirkum einka- 

símstöðvum í 4.1. og 4.2. og öðrum einkasímstöðvum. 

„1. Númer frá einkasímstöð á sama stöðvarsvæði. Talfæri ekki 
innifalið, sjá VITI. kafla. 

„2. Númer frá einkasímstöð á aðliggjandi stöðvarsvæði (Rvík). 

Talfæri ekki innifalið ..........0..... eeeeeeeevene 5 578,00 5 305,00 
„3. Númer frá einkasímstöð út fyrir aðliggjandi stöðvarsvæði 

(Rvík). Talfæri ekki innifalið ..............00... 5 578,00: 7 579,00 
4. Þverlínusamband milli einkasímstöðva á sama stöðvarsvæði. 

Endabúnaður greiðist skv. reikningi ..................... 5 578,00 4 605,00 
„5. Þverlínusamband milli einkasímstöðva á aðliggjandi stöðvar- 

svæðum (Rvík). Endabúnaður greiðist skv. reikningi ....... 5 578,00 7 579,00 

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

liggjandi stöðvarsvæðum (Rvík). Endabúnaður greiðist skv. 

reikningi ................ 5 578,00 9 891,00 
4.3.7. Fyrir 2 Mb/s bverlinusamband milli einkasímstöðva greiðist 

18 falt gjald sbr. 4.3.4.—4.3.6. 
8. Fyrir beinar innvalslínur í einkasímstöð. Gjaldið reiknast fyrir 

minnst 10 línur eða margfeldi af línum. ................ 6 650,00 775,00 

5. Tegundaprófun tækja. 

Skv. reglum nr. 293/1981 um heimild til innflutnings og sölu tækja til tengingar við sjálf- 
virka símakerfið. 
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Kr. 

Gjald fyrir tegundaprófun venjulegstalfæris .......................... 4 180,00 

Gjald fyrir tegundaprófun annarra tækja er samkvæmt kostnaðarskýrslu. 

Gjald fyrir prófanir á einstökum venjulegum talfærum flutt inn af 

einstaklingum tileigin nota ............00.0.00. 00. 418,00 

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

6.1. Milli húsa á sama símstöðvarsvæði fyrir hvert símanúmer og venjulegan Kr. 

búnað .............. kerner r kr kr k skr engrre 3 325,00 

(F lutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því húsi, sem Flutt 

er Í). 

6.2. Mill símstöðvarsvæða ..........20..0 0 4 110,00 

6.3. Til viðbótar 6.1. og 6.2. greiðir símnotandi húslagnir og tilheyr randi búnað, 

sem setja þarf upp, samkvæmt kostnaðargjaldi á hverjum tíma. 

6.4. Innanhúss samkvæmt kostnaðargjaldi. 

Flutningsgjöld fyrir annan búnað milli símstöðvarsvæða eru samkvæmt kostnaðargjaldi. 

Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp. eða oftar en einu sinni á sama ári, innan 

sama símstöðvarsvæðis, má lækka flutningsgjaldið skv. 6.1. miður í allt að kr. 1 705,00 ef 

flutt er innan 6 mánaða. en í allt að kr. 2 120,00 ef 6—12 mánuðir líða á milli. 

7. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji aðili í Í húsnæði í og óski að taka samtímis við símanúmeri af öðrum aðila, sem hættir 

að vera símnotandi og án breytinga á símalögn er gjaldið kr. 3 730,00, enda beri nýi 

símnotandinn ábyrgð á ógreiddum áföllnum símaskuldum. 

Viðtökugjald lækkar í kr. 665,00 af heimilissíma þegar barn, barnabarn eða tengdabarn 

tekur við símanum af foreldri og gagnkvæmt. Sama gildir um systkini og maka þeirra. 

Óski símnotandi að skipta um símanúmer og verði það samþykkt, er gjald fyrir slík 

númeraskipti kr. 1 325,00. 

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

  

skipti. 

Fyrir makaskipti á símanúmerum án nokkurra breytinga á búnaði og lögn skal hvor aðili 

greiða hálft flutningsgjald sbr. 6.1. og 6.2. hér að framan. 

  

8. Uppsögn. 

Segja má símasambandinu upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrirvara, og 

skal það gert skritlega. 

9. Lánssímar. 

Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, má þó 

leigja afnot af síma fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, og ákveður Póst- og 

símamálastofnunin þá gjaldið í hverju tilviki með tilliti til aðstæðna. Sama gildir um 

stofngjald. 

10. Viðhald notendabúnaðar. 

Viðhaldskostnaður notendabúnaðar, sem stofnunin selur greiðist skv. reikningi eða er 

innifalinn í rekstrargjaldi búnaðarins skv. verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar 

miðstöðvar. sem póst- og símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið, ef um eðlilegt slit 

er að ræða, eða afnotagjaldi skv. 1. ki fla 3. og 4. Sjå bd åkvædi i I. kafla 2. 

Notandi skal sjålfur annast og bera kostnad af tryggingu bunadar i eigu Påst- og 

simamålastofnunar, sem er í hans vörslu, gagnvart bruna, vatnsskaða eða öðru tjóni.
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Notendasímar í sveitum. 

Um notendasíma á ábýlisjörðum í sveitum gilda eftirfarandi reglur: 

1. Stofngjald. 

virkan síma er sama og í Í. kafla. Stofngi: 

  

. Afnotagjald å årsfjordungi. 

Fyrir hvert handvirkt númer í miðstöð og línu í sambandi við miðstöð kr. 430,00. 

lfvirkt númer í miðstöð og línu greiðist sama gjald og um getur í Fyrir hvert sjá 

  

notendabúnað en aðaltalfæri greiðist 1 eða afnotagjald 

samkvæmt verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirk ar 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 shit 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 
vil ðtökugjald 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 sörnu 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. 

Afnotagjal d 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 eflir ákvæði 1. katla eftir því, sem við á, allt samkvæmt ákvörðun Póst- og 

símamálastofnunarinnar. Þannig greiðist afnotagjald fyrir síma í sumarbústöðum, 

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

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

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

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

eða eftir samkomulagi. 
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TIl. KAFLI 

Símtalagjald. 

1. Símtalagjald innanlands. 

Gjöld fyrir bæjar- og langlínusímtöl sem valin eru sjálfvirkt innanlands: 

Símtöl eru gjaldfærð samkvæmt tímamælingu sem skráð er í skrefum á teljara 

hlutaðeigandi síma. Fyrsta talning kemur ætíð við svar. Líkur fyrir fjölda talninga ákvarðast 

af eftirfarandi líkingu: 

F=itnr 
S 

F = Fjöldi talninga símtals 
s = Skreflengd í viðkomandi gjaldflokki 
n = Fjöldi viðtalsbila að tímalengd s. 

= 0 t<s 

n={ 23....tæs 1 

t = lengd símtalsins. 

  

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

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

Gjaldflokkur sek. í skrefi 

1 staðarsímtöl............0..0 00 360 sek. 

2 eee nnkes 24 sek. 

3 ennen ennen nkne 16 sek 

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

Gjaldflokkur sek. í skrefi 

1 staðarsímtöl.........0.2... 000. 720 sek. 

2 eee eneret 36 sek. 

3 sknen 24 sek. 

1.3. Nætur og helgartaxti er frå kl. 23.00 til kl. 08.00 frå månudegi til föstudags og frá kl. 

23.00 á föstudegi til kl. 08.00 næsta mánudag. 

Gjaldflokkur sek. í skrefi 

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

2 48 sek. 

3 eee ssenegne 32 sek.
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1.4. 

2.1. 

w
i
n
 

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

2. Símtöl afgreidd um handvirkar miðstöðvar. 

Minnsta Umframgjald 
gjald kr. pr. mín. kr. 

Um 0— 1Ö km línulengd ................... 15,00 5,00 

— 10— 25 kmlínulengd ................... 21,00 7,00 

— 25—100 km línulengd ................... 30,00 10,00 

Yfir 100 km línulengd ................... 33,00 11,00 

Framannefnt símtalagjald gildir ekki, þegar um sjálfvirka afgreiðslu milli stöðva er að 
ræða, en þá er í hverju tilfelli ákveðið hvernig reikna skuli greiðslu fyrir millistöðva- 
símtöl. 

Hraðsímtal: þrefalt venjulegt símtalagjald. 

Forgangshraðsímtal: tífalt venjulegt símtalagjald. 

Kvaðning kr. 20,00. Kvaðningargjald greiðist hvort sem náðst hefur í umbeðinn mann 
eða ekki. 

. Afgreiðslugjald: kr. 46,00 reiknast ávallt fyrir handvirka afgreiðslu símtala um leiðir, 

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

9. Boðsending: kr. 33,00 á venjulegu útburðarsvæði símstöðva, og kr. 33,00 fyrir hvern 
byrjaðan km út fyrir það. Boðsendingargjaldið greiðist hvort sem úr símtali verður eða 
ekki. 

2.7. Handvirk vakning kr. 45,00. Föst vakning, pr. mánuð kr. 750,00. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

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

3. Sjálfvirk símtöl frá símaafgreiðslu. 

Staðgreidd sjálfvirk símtöl frá símaafgreiðslu, viðskiptavinur velur sjálfur, kr. 2,70 fyrir 
hvert teljaraskref. 

4. Radíósímtöl við skip og báta. 

Gjöld fyrir símtöl um íslenskar strandarstöðvar milli íslenskra skipa og lands: 
Línugjald kr. 21,00 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 7,00 fyrir hverja mín. eða brot úr mín. þar 
fram yfir. 
Strandargjald kr. 45,00 fyrir fyrstu 3 mín., ef skipið er ekki meira en 150 sjómílur frá 
landi, en annars kr. 63,00 fyrstu 3 mín. og kr. 15,00 eda kr. 21,00 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 Ill. kafla 2. 
Fyrir radíósímtöl við skip til eða frá útlöndum er gjaldið þannig reiknað: 

. Gjald milli Íslands og hlutaðeigandi lands. 
. Strandargjald. 
- Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 
- Gjald fyrir aukaþjónustu að ósk samtalsbeiðanda, sem greiðist samkv. IIL., kafla 2. 
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5. Símtalagjöld milli Íslands og annarra landa. 

Þau ákvarðast eftir alþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir Póst- og 
símamálastofnunin þau, eins og þau eru á hverjum tíma. Fyrir sjálfvirkt val til útlanda gilda 
ekki kvöld-, nætur eða helgartaxtar eins og fyrir val innanlands.
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IV. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir farsímanotendur. 

i. Farsímaþjónusta. 

greiðist stofngjald, afnotagjald og viðskiptagjald. 

Stofngjald er kr. 7 300,00 fyrir hverja stöð og grei iðist við úthlutun númers. 

Afnotagjald er kr. 850,00 á ársfjórðungi sem gre iðist fyrirfram. Verði almenn 

hækkun afnotagjalds leyfð frá tilteknum deg a u bejr sem greitt höfðu fyrirfram, 

greiða hækkunina með síðari afnotagjald dsreiknir 

Viðtökugjald án númeraskipta kr. 3 730,00. 

Viðskiptagjald fyrir sjálfvirka þjónustu til og frá farsímakerfinu samsvarar kr. 10,36 

fyrir hverja mínútu innanlands. 

Viðskiptagjald fyrir handvirka afgreiðslu er afgreiðslugjald og mínútugjald. Af- 

greiðslugjald er kr. 6,10 fyrir hvert símtal og mínútugjald er kr. 12,50 fyrir hverja 

byrjaða mínútu innanlands. 

Í farsím naþjónustunni eru afgreidd sjálfvirk og handvirk símtöl. Fyrir þessa þjónustu ) Í PJ 

      

2. Sérþjónusta í sjálfvirka farsímakerfinu. 

Læsing til útlanda 

Stofngjald kr. 2 13 35, 00. 

Ársfjórðungsgjald kr. 50,00. 

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: 
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Símtöl til útlanda. 

Stofngjald kr. 485,00. 

Ársfjórðungsgjald kr. 175,00. 

Gjald pr. símtal kr. 1,00. 

Öll símtöl. 

Stofngjald kr. 485,00. 
Á rsfjórðungsgjald kr. 175,00. 

Gjald pr. símtal kr. 1,00. 

V. KAFLI 

Símskeyta- og símatelexgjöld. 

1. Gjald fyrir símskeyti innanlands. 

Venjulegt símskeyti: Grunngjald kr. 50,00 og kr. 2.80 fyrir hvert orð: Lágmarksorða- 

fjöldi 7 orð. 
lraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skeytagjald auk hraðboðagjalds kr. 130,00. 

Veðurskeyti: Kr. 220 0 fyrir hvert skevti. 

Heillaskeyti: Venjulegt skeytagjald auk kr. 60.00 fyrir heillaskeytiseyðublaðið. 

Samúðarskeyti: Grunngjald kr. 50,00. 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. 
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1.6.2. Hradskeyti: Texti skeytis sendur símleiðis til viðtakanda samstundis eða samkvæmt 
forgangsrétti. Leitast skal við að hafa upp á viðtakanda sem fyrst til afhendingar 
skeytisins. 

„6.3. Heillaskeyti: Heillaskeyti er borið út samdægurs eða svo fljótt sem verða má. 
|.6.4. Samúðarskevti: Samúðarskeyti e er borið út samdægurs eða svo fljótt sem verða má. 
„1.  Hraðafhending símskeyta: Óski sendandi eða viðtakandi venjulegs skeytis afhending- 

ar samdægurs, mun það verða sent gegn hraðboðagjaldi, kr. 130,00. Óski sendandi, 
að skeyti sé afhent gegn kvittun, er gjald fyrir það kr. 18,00 að auki. 

I.S. Fyrirfram greitt svar (RP): Ef sendandi óskar að greiða gjald fyrir svarskeyti. skal 
nå RP fyrir framan nafnkvedjuna og tiltaka jafnframt orðafjölda svarskeytisins. 
RP 1 0 pydir, að svar sé greitt fyrir 10 orða skeyti. 

1.9. Samanburður til tryggingar gegn missímun (TC): Aukagjald er helmingur ve >njulegs 
símskeytagjalds. 

þ
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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. 

Lo
 

I. Almenn loftskeyti. 

3.1.1. Gjald fyrir loftskeyti til og frá íslenskum skipum um íslenskar strandarstöðvar, ef 
afhendingar- eða ákvörðunarstöð skeytis er á Íslandi, er þannig reiknað: 
a. Grunngjald fyrir hvert skeyti kr. 50,00 

b. Línugjald kr. 2,80 á hvert orð. 

c. Strandargjald kr. 3.20 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. 

2. Sérstök loftskeyti. 

3.2.1 - Gjald fyrir veðurskeyti frá veðurathugunarstöðvum og ísl. skipum til Veðurstofu 
Íslands um strandarstöðvar Póst- og símamálastofnunarinnar er kr. 22.00 að viðbættu 
hálfu strandargjaldi fyrir 10 orð eða kr. 16,00. 

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

3.3. Gjöld erlendra skipa eru samkvæmt alþjóðagjaldskrá. 

4. Símatelex. 

4.1. Gjald fyrir sendingu. 

4.1.1. Grunngjald fyrir hvert sent telex kr. 120,00. 

4.1.2. Afgreiðslugjald fyrir hverja byrjaða mínútu í sendingu telex frá kl. 8.00 til kl. 21.00 
kr. 60,00. 

1.3. Minutugjald er gildandi telexgjald til hvers lands, tekid fyrir hverja byrjada minutu. 
Gjald fyrir móttöku. 

2.1. Símnefni á åri kr. 530,00. 

2.2. Ársfjórðungsg Jald fyrir áskrift að símatelex kr. 510,00. 
Á 

4.2.3. Afgreiðslugjald pr. telex (úthringing skv. reglum og póstsending) kr. 120,00 

 



N
i
m
 

in
 
i
n
 

a
 
p
d
f
 

L
o
 
h
o
 

mm
 

16 ll. 

5. Stöðvartelex. 

Gjald fyrir sendingu. 

Grunngjald fyrir hvert sent telex kr. 120,00. 

Aðstoðargjald fyrir hverja byrjaða mínútu í sendingu telex kr. 46,00. 

VI. KAFLI 

Fjarritvélar. 

1. Stofngjald. 

1.1. Númerítelexstöð ............%000 0... 

1.2. Bæjarlína .............0000.. 2 kr r kk knrkkre 

1.3. Venjuleg fjarritvél af eldrigerð .................00 0000... 

Venjuleg fjarritvél af nýrri rafeindagerð, sjá Verðskrá. 

1.4. Innbyggður endurgati ............000... 000 nnn unn rn knrre 
1.5. Innbyggður vélsendir ..............2... 0000. n nn kk rrnns 

1.6. Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) ...........00... 00... 

1.7. Affiðill.............00 00. kk ks eke kr kennerreee 
1.8. Tengipúlt..............%0022 00. krnnerrkkrree 

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

gjald, eða kostnaðarverð ásamt uppsetningarkostnaði. 

1.10. Viðtökugjald fyrir telexnúmer og búnað, ef leyft verður ............. 

1.11. Breyting á telexheiti ..................20 0... rkkkrrkrknrn 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

2.1. Númerítelexstöð ..............000 0... ekrrkrkrrnee 

2. Bæjarlína ...............000. 00. kkr ek kknrksnne 

2.3. Venjuleg fjarritvél af eldri gerð. Viðhald innifalið án kostnaðar við 
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„10. 

11. 

utanbæjarferdir, ån pappirs og leturborda. Vidhald utan dagvinnutima 
sé þess óskað, greiðist sérstaklega ...........0.20.00 000... 

Venjuleg fjarritvél af nýrri rafeindagerð, sjá Verðskrá. 

Innbyggður endurgati .............00. 020. ð nn nnn ne 

Innbyggður vélsendir ..........2000000 00. kk r eks snkne 
Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) ........0.0%.. 000... 

Afridill 0... 
Tengipúlt .........0..... 200. rr erekrrn rr ksr rr rngre 

Fyrir ritsimatæki, sem nota 75 Baud hrada i stad 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 ...........00000 00 

Frá húsi á svæði annarrar símstöðvar .........0.0.00 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. 

janúar 1988 

Mínútugjald er gildandi telexgjald til hvers lands, tekið fyrir hverja byrjaða mínútu. 
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d. Gjald fyrir telexritanir. 

4.1. Telexritanir innanlands greiðast med kr. 1,90 fyrir hvert teljaraskref, og samsvarar 

það kr. 4,75 á mínútu. 

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

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

5. Leiga, uppsögn o. fl. 

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

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

úr mánuði telst sem heill mánuður við fyrsta reikning. 

Notandi skal sjálfur annast og bera kostnað at tryggingu fjarrittabúnaðar 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 skiptistöðv um eru gagnapakkarnir 

lesnir sundur og sendir áfram í rétta átt. Notendur verða ýmist tengdir stöðvunum með 

beinum línum eða þeir geta valið línu með því að nota sjálfvirka símakerfið eins og þegar 

hringt er í síma. Hver notandi kaupir rétt til gagnaflutnings á tilteknum hámarkshraða. Í 

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

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

1. Stofngjald. 

I.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 19 200 

Stofngjald kr. IS 000,00 25 000,00 36 000,00 50 000,00 

1.1.2. Fyrir notandalinu samkvæmt stådlunum X.3 og X.28 (PAD) 

Hradi ( /S) 300 1 200 2400 4 800 9 600 19 200 

Stofngjald kr. 10 500,00 12 500,00 14 100,00 16 500,00 18 800,00 22 000,00 

1.1.3. Fyrir fjélråsanotkun å notandalinu greidist 600,00 krånur 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. Peir sem tengjast gagnaflutningsnetinu með hringimótaldi, greiða skráningargjald en 

ekki stofngjald. Skráningargjaldið er 1 700 krónur.
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2. Afnotagjald. 

2.1.  Ársfjórðungsgjald 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 19 200 
Ársfjórðungsgjald kr. 12 000,00 17 000,00 24 000,00 34 000,00 

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

Hraði (b/s) 300 1 200 2 400 4 800 9 600 19 200 
Ársfjórðungsgjald kr. 4 500,00 5 400,00 6 000,00 7 000,00 7 800,00 9 000,00 

2.1.3. Ársfjórðungsgjald af tengingu við gagnanetið með hringimótaldi er 900 krónur. 

2.1.4. Fyrir fjölrásanotkun á einni notandalínu greiðist 150 krónur á ársfjórðungi fyrir 

hverja rás sem bætist við á línunni (gildir einungis um búnað í samræmi við staðalinn 

X.25, sbr. 2.1.1.). 

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

2.2.1. Gjald fyrir hvert samband er 45 aurar. 

2.2.2. Tímagjald er miðað við mínútu. Fyrir hverja byrjaða mínútu er tímagjald: 

Innan stöðvarsvæðis í gagnanetinu .. 8,0 aurar 

Milli stöðvarsvæða í gagnanetinu ... 12,0. aurar 

Ef hringimótald er notað (sbr. 1.1.4.), skal greiða kr. 1,25 á mínútu til viðbótar 

þessum gjöldum. 

2.2.3. Gjaldeining gagnaflutnings heitir gagnasneið og er hver sneið 64 átta bita bæti. Gjald 

fyrir hverja byrjaða gagnasneið er: 

Innan stöðvarsvæðis í gagnanetinu .. 1,4 eyrir 

Milli stöðvarsvæða í gagnanetinu ... 2,1 aurar 

2.3. Þegar notuð er fasttengd lína í gagnaflutningsnetinu er greitt ársfjórðungsgjald í stað 

sambandsgjalds og tímagjalds sem hér segir: 

Innan stöðvarsvæðis í gagnanetinu .. 4 300 krónur 

Milli stöðvarsvæða í gagnanetinu ... „4 900 krónur 
a 

Þar að auki greiðist magngjald samkvæmt 2.2.3. af slíkum netleigulínum. 

3. Skammtímatengingar. 

Eftirfarandi reglur gilda um skammtímatengingu við almenna gagnaflutningsnetið. 

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

3.1. 

DD
 

Fyrir X.25-linu. Fundid er notkunargjald å 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 

dagafjölda, þó aldrei lægra en fyrir 55 daga.
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VII. KAFLI 

Sambönd. 

n ekur fellt línukerfi um mestallan hluta landsins. Að 

stórum hluta t heyrir betta línukerti hinu almenna sjálfvirka fjarskiptakerfi stofnunarinnar, 

en auk þes i stofnunin út línur til einkanota, svo sem fyrir tal, gagnaflutning, 

skrárfl 1tning, fjarstýringar, o.f1, sem ekki er ætlað að fara um almenna fjarskiptakerfið. 

Skipta má línum í tvo flokka, langlínur (langlínukerti) og notendalínur (notendakerti) 

Langlínukerfið eru burðarlínur (stafræn og hliðræn fjölrásakerti), sem tengja rásir við 

símstöð eða milli símstöðva. Notendalínur eru línur, sem li frá einstökum notendum til 

langlínukerfisins. Línur milli sjálfvirkra símstöðva á Stór íkursvæðinu, sem notaðar 

eru fyrir leigulínur innan þess svæðis, teljast einnig til not end. ke 

notenda- og langlínum fyrir tiltekið leigusamband, ákveður Póst- og símamálastofnunin 
hvora tegundina skal nota. 

Hliðrænar leigulínur fyrir tal og 

fyrir hærri tíðni en 4 kHz 

mótöldum fyrir hraða al 

sjálfvirkrar símstöðvar 

  

Póst- og símamálastofnunin r 

   

  

  

   

    

    
   

fisins. Ef völ er bæði á 

  

ekki nota án sérstakrar heimildar 

ignaflutningur með grunnbands- 

önd skulu þá 

tynaflutning má 
    

  

n þet ákvæði ce 

a slík samb 
    

mörkuð við svæði einnar 

  

     

  

Gjald fyrir leigulínur. 

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

| Í. I lei egne u eða þann hluta 

å 1 g 2.2. Skemmstur leigutími 

en annars er sagnkvæmur u] uppsagnarfrestur 

      

  

um notendakerfi, reiknast gj jölc in skv. lid 1.1    
;gur um langimn 

nur samkvæmt ofangr 

u sem li 

  

3 månudir. 

  

. fyrir línur, sem leigðar eru til skemmri tíma en 6 månada, er reiknad samkvæmt 

grein 3. 

I. Stofngjald. 

Í.1. Fyrir línur í notendakerfi greiðist stofng) ald, sem jafngildir 2ja ára leigu, samkvæmt 

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

sem óháður er línulengd (sbr. 2.1.4.). 

1.2.  Eyrir línur í langlínukerfi ákveðst stofngjald af Póst- og símamálastofnuninni hverju 

sinni. 

Afnotagjald. 

2.1.  Afnotagjald fyrir línur í notendakerlum 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.) ). Linulengdin reikna: t í hálfs km Þrepum, en lágmarks 

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

sem hér segir: 

     

  

Gjald fyrir hvern km 

    

  

2ja vira dra vira 

NE kr. kr 

211. Tallína ......... 0 415,00 660,00 

2.1.2. Lina fyrir gagnasendingar ...................… . 520,00 830,00 

2.1.3. Dagskrårlina fyrir hljóðvarp á grunnlínu (stuttlína) .. 1 700,00 1 910,00 

  

1.4. Dagskrårlina fyrir stereo hljovarp å stafrænum 

flutningskerfum. Ohåd lengd: kr. 66 300,00. 

A hvern km 0... MR 1 325,00
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Gjald fyrir hvern km 
2ja vira ára víra 
kr. kr. 

Fjarstýringarlína ...........0...0.0000. 0. 415,00 660,00 

„ Ritsímalína í tónritsíma ........................ 215,00 
. 48—64 kb/s flutningsleið milli einkabúnaðar sama not- 

anda. Lágmarksgjald er fyrrrSkm ............... 3 500,00 

. 2 Mb/s flutningsleið milli einkabúnaðar sama not- 

anda. Lágmarksgjald er fyrir S km 15 000,00 

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

Ársfjórðungsgjald fyrir línur í langlínukerfum er sem hér segir: 

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

milli viðkomandi gjaldsvæða. Þetta kemur til viðbótar afnotagjaldi, sem greiða þarf 

skv. Í. kafla. 

Fyrir tallínu milli einkabúnaðar notanda á mismunandi stöðum er gjaldið kr. 

17 550,00 fyrir hvern endapunkt og útgangspunkt og kr. 185,00 fyrir hvern km. 

Fjarlægðin er reiknuð eins og leið liggur í símakerfinu milli viðkomandi endapunkta. 

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

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

margföldunarstuðli, sem ákveðst af hraða sendingar: 

Flokkur Hraði (bitar/s) Stuðull 

A1 0 — 4800 1,00 
A2 4801 — 9600 1,30 
A3 9 601 — 19 200 1,60 
A4 48 000 — 64 000 2,50—3,50 
AS 2 Mb/s 25—35 

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

margföldunarstuðli, sem ákveðst af hraða sendingar: 

Flokkur Hraði (Baud) Stuðull 

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.



11. januar 1988 21 Nr. 6 

2.2.6. Gjald fyrir dagskrárlínur fyrir hljóðvarp er reiknað eins og i 2.2.2. en med 

margföldunarstuðli eftir bandbreidd: 

Flokkur Bandbreidd Stuðull 

C1 3 kHz 1,0 

C2 15 kHz 1,4 

C3 2x15 kHz 2,8 

2.3... Gjald fyrir linur til annarrar notkunar en getid hefur verið hér að framan ákvarðast af 

Póst- og símamálastofnun hverju sinni. 

3. Leigur í stuttan tíma. 

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

en 6 mánuði. Leigutími skal tilgreindur við pöntun. Stofngjald er ekki tekið fyrir 

þessar línur, nema í sérstökum tilvikum. 

3.1.1. Fyrir línur eða línuhluta í notendakerfum er tekið lágmarksgjald, sem er eitt 

ársfjórðungsgjald skv. 2.1. nema fyrir línur skv. 2.1.4., en fyrir þær er þetta gjald “á af 

ársfjórðungsgjaldinu. Lágmarksgjaldið innifelur allt að 5 sólarhringa notkun. Fyrir 

hvern byrjaðan sólarhring til viðbótar er síðan tekið gjald, sem er "40 af ársfjórðungs- 

gjaldinu. Bráðabirgðatenging innanhúss hjá notanda er innifalin í lágmarksgjaldinu. 
3.1.2. Fyrir línur eða línuhluta í langlínukerfi er tekið lágmarksgjald, sem er % af 

ársfjórðungsgjaldi skv. 2.2. og innifelur það allt að 5 sólarhringa notkun. Fyrir hvern 

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

gjaldinu. 

IX. KAFLI 

Notendabúnaður við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar. 

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

að viðbættum umsýslukostnaði. 

Póst- og símamálastjóri gefur út verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar 

miðstöðvar og fjarritvélar í samráði við ráðuneytið. 

Á. KAFLI 

Skrásetning símnefna. 

Fyrir skrásetningu símnefna greiðast kr. 540.00 á ári. Sé sama símnefni skrásett á fleiri 

en 10 símstöðvum, greiðast þó aðeins kr. 135,00 fyrir hverja skráningu þar fram yfir. Gjaldið 

greiðist fyrirfram fyrir almanaksárið. Brot úr ári telst sem heilt ár. Uppsagnarfrestur er 3 

mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

XI. KAFLI 

1. Símaskráin. 

Póst- og símamálastofnunin gefur út símaskrá og fylgir hverju símanúmeri eitt eintak af 

hverri útgáfu hennar. Póst- og símamálastofnunin ber ekki ábyrgð á villum, sem kunna að 

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

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

Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan se; 0. Sé 

auk aðalsímnotanda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma, ber að greiða kr. 0,00 

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

til að fá símann fluttan eða skráðan eingöngu á sitt nafn) án þess að greiða uppsetningargjald 

fyrir númerið að nýju eða viðtökugjald 

tir 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 hlutaðe igandi hafi 

rétt til að bera. 

3. Skrásetning í stafrófsskrána. Kr. 

3.1. Breytt letur í skrá, hver lína ..........0.00000 00. 270,00 

3.2. Aukanafniskrå ......00.0..000 0 ensures us 270,00 

3.3. Aukalína í skrá, hverlína .................... sr 160,00 

3.4. Aukanafn með breyttu letri (ein lína) kr. 270,00 # 270,00 ............ 540,00 

Aukalinur eru taldar: Ef fyrirtæki lætur skrásetja nöfn starfsmanna sinna í skrána undir 

nafni fyrirtækisins. 

4. Skrásetning í atvinnuskrána. 

irtæki og óskar skriflega eftir 

ið þá flokkun, er Póst- og 

4.1. Skrásetning án sérstaks gjalds 

Hver símnotandi. sem rekur atvinnu- eða verstunarh 

  

skráningu í atvinnu- og viðskiptaskrána í samræmi 

  

v 

símamálastofnunin hefur ákveðið, fær án sérstaks pjalds eina línu til skrásetningar á 

ð venjulegu letri í einn flokk 

án sérstaks gjalds. 

  

símanúmeri sínu, ásamt nafni og heimilisfangi. 

skrárinnar. Aukasímnotendur öðlast ekki rétt til skrå 
     

  

4.2. Skrásetning gegn borgun. 
Ef símnotandi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk, kostar hver skrásetning fram yfir þá 

fyrstu kr. 160.00. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri, kostar það kr. 270.00. 

Auglýsingalína kostar kr. 160,00. 

5. Auglýsingar í símaskrá. 

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

að því marki, sem hún telur að samrýmist númeraskránni. 

XII. KAFLI 

Radíótæki og þjónusta um radíóstöðvar. 

1. Radíóeftirlitsgjöld. 

Gjöld vegna radíótækja skulu vera sem hér segir: 

Fyrir milli-, stut metra- og desimetrabylgjustöðvar í skoðana- 

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

móðurstöðvar fyrir þjónustu við farartæki). 

   te Lt 

i: 
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Leyfisbréfagjald þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött (endurnýist 

við allar breytingar á stöðinni} ........00.0.000 000. . 

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

Leyfisbréfagjald, þegar samanlagt sendiafli er 100 wött eða minna 
(endurnýist við al Har breytingar á stöðinni) ................0.... 

Árlegt eftirlitsgjald senda, þegar samanlagt sendiafl er 100 wött 

EÖA MINNA ............. 00 keen n kk enenene 

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). 
Leyfisbréfagjald (endurnyist vid allar breytingar å stådinni) ......... 

Árlegt starfrækslugjald ...........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) ...............000 0000 reen nnne 

Endurnýjunargjald fyrir starfsleyfi .......0..0...00.. 0... 

Stöðvarleyfi (gildirílár) ..........000..0. 00. 

Endurnýjunargjald fyrir stöðvarleyfi ........0.0..0000..0. 00. 

Stöðvarleyfi fyrir almenningstalstöðvar með sendiafl 50 milliwött eða 
minna (gildir í 5 ár, starfsleyfi þarf ekki) ........0..00.0 00... 

Bráðabirgðaleyfi útlendinga ..............0..0 0000. 

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

(gildir lengstí3ár) ............20... 000 ener kr reknnnnne 

Leyfisbréfagjald fyrir senda með sendiafl minna en Í kílówatt og 

endurvarpsstöðvar (gildir lengst í 3 ár), sjá þól.5.3. ............... 

Leyfisbréfagjald fyrir endurvarpsstöðvar með sendiafl minna en 150 

milliwött, sem settar eru upp fyrir sveitabæi (gildirí3ár) ........... 

  

Ýmis gjöld. 

Leyfisbréfagjald amatöra með upphafsskoðun (endurnýist við til- 

færslu milli T-, A-, B-og C leyfa) .......%.00 000 

Leyfisbréfagjald amatör-nýliða ásamt upphafsskoðun (gildir í 2 ár) 

Gjald fyrir bráðabirgðaleyfi útlendra amatöðra (gildir út viðkomandi 

  

Fyrir aukaskoðun amatörstöðvar ........0.0000%. 0... 

Leyfisbréfagjald vegna radíósenda fyrir fjarstýringar ............... 

Fyrir skírteini loftskeytamanns ..........0.00.. 000 

Fyrir skírteini talstöðvarvarðar ............020000. 2. 

Innsiglisgjald (ferðakostnaður samkvæmt reikningi) ............ 

DR
 

Nr. 6 

Kr. 

560,00 

235,00 

265,00 

810,00 

  

400,00 

290,00 

000,00 

000,00 

325,00
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2. Gjöld fyrir tegundaprófun. 

Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl yfir0,5 watt ..... sr 6 270,00 

Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl0,5 watt eða minna ........... 3 135,00 

Gjald fyrir prófun á einstökum talstöðvum, sem fluttar eru inn af ein- 

staklingum tileigin nota ...........000.0 0000 rer renkeee 1 470,00 

Gjald fyrir tegundaprófun á radíótækjum öðrum en talstöðvum er ettir 

reikningi. 

Gjald fyrir forkönnun á eiginleikum talstöðva og annarra radíótækja ... 2 090,00 

Viðvíkjandi reglum um viðurkenningu radíótækja og tegundaprófun sjá 

reglur nr. 322/1985, sem samgönguráðuneytið hefur gefið út. 

3. Viðskiptagjöld. 

Radíósímtöl við skip og báta. 

Sjá kafla III. 4. hér að framan. 

Skeytaafgreiðsla við skip og báta. 

Sjá kafla V. 3. hér að framan. 

Viðskiptagjöld vegna radíóstöðva í verstöðvum. 

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

viðkomandi stað, skal greiða eftirfarandi daggjöld: 

Kr 

Fyrir |—Sbáta .........0....000 000 eee nen nnr vene 120,00 

Fyrir 6—15 båta ........0....0.. 000 220,00 

Fyrir 16—30 båta ..........000 0 315,00 

Fyrir 31 bátogfleiri .........0...0.0 000. 420,00 

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

verðskrá. 

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

stofnunin veitir ekki strandarstöðvarþjónustu á metrabylgjurásum, skal greiða 

daggjald kr. 220,00 enda sé eingöngu um að ræða viðskipti, er lúta að rekstri 

fiskiskipa og veiðum. 

Viðskiptagjöld landfarstöðva. 

Ársfjórðungslegt afnotagjald landfarstöðva, sem nota rásir á millibylgju, kr. 420,00. 

Afgreiðslugjald fyrir hvert símtal afgreitt eða skilaboð send (fyrir símtöl eða skilaboð 

afgreidd frá afgreiðslustöð í landfarstöðvaþjónustunni til annars gjaldsvæðis í 

símakerfinu, en hún er í, greiðist línugjald skv. gjaldskrá) kr. 60,00.
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4. Skyldutilkynningar skipa. 

Oil islensk skip, sem eru tilkynningaskyld samkvæmt lågum frå 17. mai 1968 og gildandi 

reglugerð þar að lútandi, greiði ársfjórðungsgjald fyrir flutning skyldutilkynningar um 

fjarskiptakerfið. 

Gjaldið skal vera svo sem hér segir: 

    

    

  

Kr. 

Fyrir skip undir 15 rúmlestum brúttó ..................... 220,00 

ir skip 15 ad 50 run es stum brúttó .....0....0...... 330,00 

Fyrir skip 50 að 100 rúmlestum brúttó ................ BR 445,00 

Fyrir skip 100 rúmlestir brúttó og yfir HIN 600,00 

Gjald þetta er óviðkomandi öðrum viðskiptagjöldum vegna viðskipta skipa um strand- 

arstöðvar Póst- og símamálastofnunarinnar, og skal það greitt fyrirfram ársfjórðungslega. 

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

nota en Öryggisgæslu vegna skipa og áhafna. 

5. Almenn ákvæði. 

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

lögsagnarumdæmis, skal senda Póst- og símamálastofnuninni skriflega umsókn um 

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

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

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

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

gildandi gjaldskrá um radíótæki. Skal gjaldið greitt við afhendingu leyfisbréfs. 
'.2.  Póst- og símamálastofnunin hefur eftirlit með notkun radíótækja. Talstöðvar í skipum 

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

skoðunarskyldu, en eigendum þeirra er heimilt að koma með þær til skoðunar. 
5.3. 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 skodun og til adstodar eftirlitsmanni sé 

þess þörf, t. d. vid skodun lifbåtasenda og þ. u. l. Sé stöðvarvörður eða fullgildur 

staðgengill, að dómi eftirlitsmanns, ekki Sðláinn þrán fyrir ósk eftirlitsmanns, er 

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

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

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

hálft eftirlitsgjald að viðbættum ferða „kostnaði, 

5.4. 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. 

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

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

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

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

getur Pósi- og símamálastofnunin afturkallað leyfisbréf stöðvarinnar, innsiglað hana 

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

5.6.  Radíóeftirlitsgjöld og annar kostnaður vegna tækjaskoðunar greiðist í síðasta lagi 10 
dögum eftir framvísun reiknings. 
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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 

símakerfið fyrir tilstuðlan stöðvar Í 

daga frá framvísun reikning: 

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 símamálastöfnuninni heimilt að innheimta þessi gjöld með símareikningum 

h lutaðeipandi 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 símamálastofnun larinn- 

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 bem. Jågmarkskre jfum, sem gerdar eru. 

Leyfi til starfrækslu radíóstöðva má segja upp með minnst mánaðartyrirvara, miðað 

við mánaðamót, óski leyfishafi að hæt ta starfrækslu stöðvarinnar Skal það gert 

skriflega og stik: 20 til Post og simamålastofnunarinnar. Vanræksla í þessum efnum 

leysir leyfish kki frá ðslu áfallinna gjalda. 

Öll gjöld til Póst- og sim: am: álastofnunarinnar vegna st rl ræksiu radíótækja. sem ekki 

eru greidd á tilsettum tíma, eru lögtakskræf. samkvæmt 1. gr. laga nr. 29 frá 16. des. 

1885. | 
Póst- og símamálastofnunin hef 

samkvæmt nánari ákvörðun hverju sinni 

um radíótæki. 

    

það, sem gjaldskylt er og afgreitt er um 

fa, eru á ábyrgð hans og greiðast innan 10 

  

      

  

    

  

       

  ir nokkurt magn radíótækja til leigu eða til sölu 
Um kjör fer samkvæmt sérstakri gjaldskrá 

  

XI. KARLI 

Afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

Fyrir afnot landssímalína til sk íkkeppni í greiðist á venjulegs símtalagjalds á tímabil- 

inu frá 1. október til 30. apríl ki. L:00—08:1 00. 

Lágmarksgjald miðast þó við þri 

klukkustund telst sem heil. 

Á öllum öðrum tímum en þeim. sem að framan getur, reiknast fullt gjald, samkvæmt 

símtalagjaldskrá (sbr. 11. kafla). 

Umsóknir um afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi skulu koma 

frá Skáksambandi Íslands og sendar skriflega til símstjórans í Reykjavík með minnst 

sólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símagjöld til skákkeppni frá öðrum en 

Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina. 

stunda notkun á línunum. Hver byrjuð 
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"TN 
XIV. KAFLI 

i. Almennir skilmálar. 

talsíma eða aukið samband eða breytingar á samböndum og 

jum, 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 leyf fi 

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

    

  

þeim, er pantar sar mbandið, að sjá um, að slíkt leyfi húseiganda f' áist. Krefjast má 

þess, að talsímanotendur setji tryggir gu fyrir greiðslu allra gjalda fyrir afnot símans. 
  

Póst- og símamálastofnunin ákveður, við hvaða stöð símabú naður. skuli tengjast, 

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

nauðsynlegt. landvirk langlínusímtöl hafa forgangsrétt fram yfir np æjarsíntö 
og getur Landssíminn komið inn á sjálfvirk símtöl og beðið um, að viðkomandi leg 

á, ef um innanbæjarsímtal er að ræða. 

Ekki er heimilt að gera eða Í 
Póst- og símamálastöfnunarínnar 

notandi greiðir það gjald. sei 

sem er aðgang að öllum s 

Talsímanotendum er skylt 

re reytingar á símalögnum nema með heimild 

verk framkvæmir stofnunin eftir beiðni en 

Starfsme nn stofnunarinnar, hafa hvenær 

ögnum. 

með allan símabúnað í eigu 

    
   

   

Póst- og 

    

ímamála: stofnunarinnar er þe til „ og eru þeir bótaskyldir á öllu því, sem 

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

þessum e 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 þe gar i ynna bad til viðkomandi símstöðvar. Póst- og 

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

óþarfur dráttur af Mr u Påst- og simam tofnunarinnar 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 ek ig neina ábyrgð á afleiðingum þess, ef 

mistök kunna að eiga sér st ð við afgreiðslu símskey ta 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. 

é lína einhvers notanda óhætfilega oft á tali að dómi Póst- og símamálastofnuninnar, 

getur stofnunin krafist þess, að notandinn fallist á lagfæringar. 

Verðskrá sú er 1 póst- og símamálstjóri gefur út fyrir búnað við sjálfvirkar miðstöðvar 
og fjarritvélar, í samráði við ráðune ytið, skal Hggja frammi á símstöðvum. 
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Peir, sem af åsettu rådi eda vitaverdu gåleysi valda skemmdum å simabunadi 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 samkvæmi lögum. 

2. Greiðsluskilmálar. 

to
 

þa
 

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 750,00 og hærri. Innheimt verður gjald, krónur 135,00 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. 

DO
 

DO
 

3. Leigutimi. 

Þegar um er að ræða samband fyrir utan kaupstaðarlóð eða samband með sérstöku 

fyrirkomulagi, getur Póst- og símamálastofnunin krafist, að leigutíminn sé minnst eitt ár eða 

fleiri. 

4. Uppsögn. 

Segja má símasambandi upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrirvara, nema 

þar sem sérákvæði gilda, og skal uppsögn vera skrifleg. 

5, Flutningar. 

Ef talsímanotandi óskar eftir flutningi skal hann tilkynna það skriflega til hlutaðeigandi 

símstöðvar og skal þá flutningur framkvæmdur svo fljótt sem unnt er, en notandi greiðir hið 

ákveðna gjald. Gjaldið fyrir flutninginn greiðist fyrirfram. 

        

u 

AV. 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 15. Janúar 1988. 

Reiknast nýju gjöldin fyrir teljaraskref aðeins af símtölum, sem fram fara 15. janúar 1988 

eða síðar. Jafnframt fellur þá úr gildi gjaldskrá og reglur nr. 247 9. júní 1987. 

Samgönguráðuneytið, Í Í. janúar 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 
Halldór S. Kristjánsson.
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GJALDS KRÁ fyrir póstþjónustu. Gildir frá 15. janúar 1988. 

  

  

  

  

  

  

             
  

    

   

T 

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

| 
J ) J 

Þyngd- Alm. Flug- Alm. Flug- Alm. Flug- 
Hámark stærðar armörk Burðar- burðar- burðar- burðar burðar- burðar- burðar- 
og þyngdar g gi. kr. gj. kr. gj. kr. gj. kr. g). kr. gj. kr. gj. kr. 

Bréf. 20 16 16 ”) 21 > 21 32 
Hámarksstærð: 100 20 20 50 50 90 
Lengd * breidd 250 35 35 100 100 255 
+ bykkt 900 mm. 500 | 60 60 190 190 470 

Mesta lengd 600 mm. 1000 | 100 220 335 335 915 
Í ströngum: 2000 140 545 545 545 1745 
lengd tvöfalt þvermál 
1040 mm | 
Mesta lengd 900 mm. | 
Hámarksþyngd 2 kg. 
Lágmarksstærð: 
90 X 140 mm. Í ströngum: | 
Lengd * tvöfalt | 
þvermál 170 mm. 
Minnsta lengd 100 mm. 

Póstkort. ”) 7) 
Mest 105 x 148 mm. 16 16 lé 16 21 
Minnst 90 x 140 mm. 

| 
Prent. | 
Stærð sama og bréfa. 20 16 16 16 1€ 
(Prentkort, sama stærð 100 20 20 20 25 
og póstkort). 250 35 35 35 40 
Hámarksþyngd 2 kg. 500 60 60 60 75 

Bækur på 5 kg. 1000 100 100 175 125 
Burdargjald fyrir prent 2000 140 175 320 175 
yfir 1000 g til Nordurl. 3000 215 265 520 265 
er sama og fyrir 4000 290 350 720 350 
„Önnur lönd.“ 5000 355 440 920 440 

Smápakkar. 100 20 20 20 25 | 45 
Stærð sama og bréfa. 250 35 35 35 45 90 
Hámarksþyngd 2 kg. 500 60 60 60 100 180 

1000 100 100 175 75 350 

2000) 140 175 320 320 700 

Innrituð blöð og tímarit. Um afslátt af burð- 

Innritunargjald 11200 kr. argjaldi fyrir dag- Samanlagt fluggjald og alm. burðargjald. 
Stærð sama og bréfa. blöð, landsmála- *% Bréf og póstkort (LC) eru flutt flugleiðis 
a) Til umboðsm. | blöð og tímarit innan Evrópu án sérstaks fluggjalds. 

(minnst 50 eintök hver | landssamtaka stétt- ) Umsókn um gjaldeyrisyfirfærslu (ebl. 509) 
til hvers í einu). 500 15 arfélaga og fyrir útfyllist við allar greiðslur til útlanda. 
Hámarksþ. 20 kg. tímarit og blöð, % Til útlanda bætist við gjald fyrir símskeyti 

sem fjalla sérstak- til viðkomandi lands. 
b) Til áskrifenda. lega um bók- 5) Póststöðvar gefa upplýsingar um þau lönd 

Minnsta gjald: menntir og listir sem póstgíró og/eða póstávísanaviðskipti 
500 eint. eða trúmál, vísast eru við. 
Hámarksþyngd 20 4,00 til reglugerðar fyrir 9 Ekki til allra landa. Nánari upplýsingar 
500 g hvert eintak. 100 4,50 póstþjónustu nr. veita póststöðvar. 

250 8,00 138/1982, grein 
300 12,00 14.4.1 

500 20,00           
Greiðsla skaðabóta póststjórnarinnar fyrir ábyrgðarsendingar, verðsendin 
I. Verðbréf og -bögglar: allt að upphæð hins tilgreinda verðs. 
2. ÁAbyrgðarsendingar og almennir bög 

böggul, sem glatast eða eyðileggst. 

gar og böggla innanlands er sem hér segir: 

glar: a. allt að 975 kr. fyrir glataða ábyrgðarsendingu. b. allt að 11.200 kr. fyrir 

  

Pósthólfaleiga. Ársleiga eftir stærð: 320, 405 og 490 kr. Leigutími er eitt ár. Leiga greiðist fyrirfram. 

 



  

  

   Innan- >r Our 

lands 
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TEGUND SENDINGAR lönd 

      

Burðargjald 

  

  

Burðar- Burðar- 

  

    
        

    

   

  

   
   

     
   

  

     

              

     

        
       

   

    

   

      

   

    

           
  

  

  

  

     

    

  

  

    
     

    

    

   

  

  

        

  

  

      
      

  

     

  

gjald Almennir bögglar Þyngd: Alm. Rúmfr. 

Póstgíróþjónusta?) krónur (ir mörk bögglar broth. 

(Hámarksupphæð ótakmörkuð) ) kg krónur krónur 

Innborganir (ókeypis á eigin reikning) 25 30 

Millifærslur á milli póstgfróreikninga ókeypis i ark byngdar og 

Útborganir (ókeypis í eigin hendur) 45 (lágmarksst 

5 225 

Påståvisanir)). 0 sy . 
i 1 | 

1 200 ut 

Håmarksupphæd 200 000 kr. innan já NA 

lands. Um hámarksupphæð póstávís- . i < nn 

a ta póststöðvarnar i 300 

innlúsinas upplýsingar 0 mm 

a) almennar påståvisanir 10 10 50 ( 4UU 

b) simapåståvisanar 165 40" 50%) - 7 mmm 

mmm Verðbréf krónur 

Póstkröfur Burðars eftir í 

Hámarksupphæð innanlands sama og 50 

póstávísana k Með 1 

borgun å på rjar 500 kr. eða minna 50 

upphæð í k AA. ..—.— A 

sendingar eftir tegunc ; , a 
endin El ftir tegund . . Blindraprent: Nýtur frígengis ir til útlanda nema 

a) póstávísun … 70 0 80 nm AR rr i 

í 4 - - . . jú h útlanda. H £ 

b) Með innborgun á póstgíróreikni 50 50 

f: Söluverð 1 í 
Í fyrsta þyntg króna). 

enda flugleic landa án viðbótargj 

Ymis önnur gjöld. 

Ábyrgðargjald 55 krónur jóða-svarmerki: Söluverð 45 krónur 

erð í frí kjum 21 króna. 

Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðl ! krónur 

Afturköllun sendingar, breyting á áritun, breyting 

á póstkröfuupphæð, fyrirspurn um sendingu — 30 krónui Tollmeðferð bréfa, prents og smápakka: 35 krónur. 

Hraðboðagjald: (Útburður bréfa og tilkyni Tollmeðferð böggta: 40 krónur 
um böggla með sérstökum sendima 

eftir komu sendingar á ákvörður ald fyrir að búa um böggla á ný: 20 krónur 

Þar sem daglegur útburður er 130 krónur 
Geymslugjald böggla: 16. degi eftir 

Móttökukvittun 20 krónur komu t uls á ákvörð 

Talning í verðbréfi innanlands: 30 krónur hver sending. Afhending ábyrgðarsendingar með móttökukvittun í eigin 

hendur: Utanlands og in 20 krónur 

PÓSTFAX-ÞJÖNL 

a) Frá póststöð til póststöðvar ...0...00.000. 0... 

Frá einkatæki til póststöðvar 

c) Frá póststöð til tækis í einkaeign 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 19. gr. þ 1986 svo og samkvæmt 11 7 um stjórn o 

póst- og símamála með áorðnum breytingum sam gr 34 frå 1987 og janúar 1988. Samtímis fellur úi 

gildi gjaldskrá fyrir póstþjónustu nr. 249 frá 9. júní 198     
Samgönguráðuneytið, Í1. janúar Í göng 

Matthías Á. Mathiesen. 
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Þorlákshafnar. 

1. gr. 

Íitaveitan selur afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfum sínum eftir þeim 

reglum sem settar eru Í gjaldskrá þessari og reglugerð Hitaveitu Þorlákshafnar. 

4. ET. 

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 n eysluv: atnslögn 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 

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. 

g 
So 

ina 

breytir stillingu, ef notandi fer 

Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) úr 

a. Samkvæmt magnhemli ............... 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

b. Samkvæmt vatnsmæli ............0... kr. 71,10 

fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Þegar um afnot af heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar og/eða neysluvatns- 

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

tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

  

3. gr. 

Þar sem vatn er selt um hemil til upphitunar afgreiðir hitaveitan kranavatn til 

heimilisnota án sérstaks orkugjalds að því marki, sem hún telur nægilegt í venjulegum 

tilvikum og er þá miðað við að ekkert rennsli sé í gegnum hitagjafa (ofna), þegar kranavatn 

er notað að fullu. 
Óski notandi eftir meira kranavatni til heimilisnota en að framan greinir, getur 

hitaveitan afgreitt það gegn gjaldi, sem nemur 140 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 åætludum hitunarkostnadi med hitaveitu, samkvæmt mati 

hitaveitunnar. Gjald þetta skal lækka hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður með vatni frá 
hitaveitunni 

Þar til hemili eða vatnsmælir hefur verið settur upp og hemill stilltur og ef hemill eða 

vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins og/eða 
fyrir notkun 

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

Hitaveitugjöld samkvæmt 4. og S. gr. má krefja mánaðarlega eftir á. Eigi skulu Þa 

krafin sjaldnar en ársfjórðungslega. Séu gjöldin krafin sjaldnar en mánaðarle ga er heimilt 

að krefja hluta þeirra fyrirfram. 

Hafi breyting á stillingu hemils í för með sér viðbótargreiðslur fyrir þann hluta ársins, 

sem liðinn er sbr. 3. gr., er hitaveitunni heimilt að jafna þeirri greiðslu á þá mánuði ársins 

sem eftir eru. 

  

7. gr. 
Heimæðagjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð. hvort sem það verður allt 

tengt veitukerfi hitaveitunnar eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðagjald af búpeningshús- 

um á jörðum og lögbýlum nema þeim útihúsum sem tengd verða veitukerfinu, en af þeim 

skal greiða hálft gjald. Heimæðagjöld eru miðuð við þáttöku húseiganda í stofnkostnaði 

veitukerfis hitaveitunnar. 
Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir: 
Af öllu húsnæði sem tengist hitaveitunni skal reiknað heimæðagjald samkvæmt 

eftirfarandi jöfnu: 

H = 34 763 + 37,90 x V 

Hér táknar 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. 

ð. 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. 

Gjalddagi hitaveitunnar er við fra imvísun 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 

iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

Gjaldskrárbreyting þessi sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríi 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. 321, 2. júlí 1987 

íðnaðarráðuneytið, 5. janúar 1988. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. HA 
Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Blönduóss. 

I. KAFLI 
Í. 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. 

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

I. KAFLI 
4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

Kr. 

a) Fastagjald á mánuði .....000000000 525,00 
fyrir hverja byrjaða 5 mín lítra. 

D) Vætinsgjald 0000. ee 1 050,00 
á mánuði fyrir hvern mín. lítra í hámarks stillingu hemils. 

c. Vatnsgjald um rennslismæli ..........0..0 eee eeeennnee 56,00 
fyrir hvern rúmmetra vatns. 

D. 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 SEERE 1,00/1,0 
3 SER SS ESS SES SES EEEEESEEEEEEEEEEEEE 0,95/1,3 
Co 0,90/1,7 
Do 0,85/2,8 

Vatnsskammtur notanda (gjaldsskammtur) er í þessu tilviki reiknaður 1,0. 

B3
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6. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin mánaðarle ega 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. 

I. KAFLI 

7. gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Blönduóss skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss (utanmál) Heimæðargjald 

Allt að 300 m? 6; 694,00 

300— 2 000 m" 62 694,00 i fyrir 300 m? og 57,50 kr/m' þar yfir 

2 000— 6 000 m 160 630,00 kr. fyrir 2 000 m' og 45,80 kr/m þar yfir 

6 000—-10 000 m' 343 629,00 kr. fyrir 6 000 m og 37,30 kr/m' þar yfir 

Meira en 10 000 m' 492 738.00 kr. fyrir 10 000 m' og 32.20 kr/m' þar yfir 

  

Stofngjald fyrir hvern aðrennslismæli umfram einn á sama inntaki er ...... kr. 6 778,00. 

8. gr. 

Gjöld samkvæmt 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnadar 107,9. Er hita- 
-Á 

veitunni heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu vert 

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. g met
 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. É J É 5. 

ll, gr. 

Hitaveita Blönduóss hefur rétt til ad loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 

minnst 5 daga fyrirvara. Lokunargjald er jafnvirði Í mínútulítra af heitu vatni, á þeim tíma 

sem lokunartilkynning er send út. nú ........0.0..00 0020 kr. 1 050,00 

Hitaveita Blönduóss hefur rétt til að krefja notanda um innheimtugjald, er nemi hálfu 

lokunargjaldi, vegna undirbúnings að lokun vegna vanskila. Gjald þetta gjaldtellur fari 

lokunarmaður á vettvang og afhendi þar tilkynningu um lokun án þess að til 

lokunar hafi komið. 

  

   

  

   

   

  

12. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Blönduóss skal hvenær sem er frjáls sn 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 hetta vatnsins.
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Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 

1967, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt 

er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 439, 1. október 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 6. janúar 1988. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

5. janúar 1988 

AUGLÝSING 
urn breyting á auglýsingu nr. 404/1987, um sérstaka tollmeðferð 

vegna aðildar Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og 

samning Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu (EBE). 

1. gr. 

1. málsi. 1. mgr. 2. gr. auglýsingarinnar orðist svo: 

Vörur sem fluttar eru frá löndum þeim sem um ræðir í 1. gr. og falla undir 

tollskrárnúmer í tollskrá í viðauka Í við tollalög nr. 55/1987, sbr. 12. gr. laga nr. 86/1987, um 

breyting á þeim lögum, þar sem sérstakur tolltaxti er tilgreindur í dálkum merktum E geta 

notið tollfrelsis samkvæmt dálki merktum E að uppfylltum neðangreindum skilyrðum: 

2. 

3. og 4. mgr. 2. gr. auglýsingarinnar falli brott. 

r. 

“
o
g
 

3. gr. 
3. gr. orðist svo: 

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. geta allar vörur sem fullnægja skilyrðum um uppruna 

samkvæmt bókun nr. 3 eða Viðauka B og falla undir tollskrárnú mer í tollskrá í viðauka | við 

tollalög nr. 55/1987, sbr. 16. gr. laga nr. 96/1987, um breyting á þeim lögum, þar sem 

sérstakur tolltaxti er tilgreindur í dálkum merktum E, sbr. einnig 2. mgr. 2. gr., notið þeirrar 

tollmeðferðar sem sá dálkur kveður á um, nema annað sé tekið fram í viðauka Í við tollalög. 

   

    

Í stað „Í. gr. laga nr. 12 „tölul. 2. mgr. á. gr. komi: tollskrá í 

viðauka Í við tollalög nr. 55/1987, sbr. 15. í gr. laga ar 96/1 1987, um breyting á þeim lögum. 

Í stað „Tollyfirvöld geta heimilað“ í 1. málsl., 1. mgr. 13. gr. komi: Ríkistollstjóri getur 
heimilað. 

Í stað „Tollyfirvöld geta enn fremur heimilað“ í 1. málsl. 2. mgr. 13. 

Ríkistollstjóri getur enn fremur heimilað. 

Í stað „Fjármálaráðuneytið“ í 6. mgr. 13. gr. komi: Ríkistollstjóri. 

gr. komi:
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6. gr. 

Í stað orðsins .,Vidskiptaråduneytid" i 2. målsl., 1. mgr. 18. gr. komi: Utanrikisvid- 
skiptaskrifstofa utanrikisråduneytisins. 

7. gr. 

TIL kafli auglýsingarinnar falli brott. 

8. gr. 

„LV kafli“ auglysingarinnar verdi: IU kafli, ,,22. gr.” verdi: 20. gr. og ,,23. gr.” verdi: 

21. gr. 

9. gr. 

Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimild í Í. tölul. 6. gr. tollalaga nr. $5/1987, sbr. 3. 

gr. laga nr. 96/1987, um breyting á þeim, til að öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 5. janúar (988. 

Indriði H. Þorláksson. 

8. janúar 1985 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 612 31. desember 1987 um jöfnnnargjald. 

Il. gr. 

Eftirfarandi tollskrárnúmer falli: brott úr Í. gr. reglugerðarinnar: 

640}1.9903 og 7019.9003 

2. er gr. 
Við upptalningu í 1. gr. reglugerðarinnar bætist eftirtalin tollskrårnåmer: 

1704.9009, 3402.9000, 3917.4000, 4418.5000, 5904.9200 og 6310.9000. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimildum í 3. og 4. gr. laga nr. 78 23. desember 

1980, um jöfnunargjald til að öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 8. janúar 1988. 

EF. h.r. 

Lárus Ögmundsson. 
  

Guðrún Ásía Sigurðardóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 3, nr. €—11. Útgáfudagur 14, janúar 1088.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 321/1986, sbr. rgl. nr. 181/1987 um 

lánveitingar Byggingarsjóðs ríkisins. 

Í. gr. 

3. mgr. 6. gr. hljóði svo: 

Standi lífeyrissjóður ekki við samning af sinni hálfu en ver þó a.m.k. 20% at 
ráðstöfunarfé 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. 

2. gr. 

Á eftir 13. gr., sbr. 6. gr. rgl. nr. 181/1987, komi ný grein, 15. gr., er hljóði svo. Númer 
annarra greina breytast því tl samræmis. 

Þrátt fyrir ákvæði 6.—13. gr., sbr. $. og 6. gr. rgl. nr. 181/1987, 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 undanförum 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 lánveitingu. Með félagslegum 
aðstæðum er hér m.a. átt við þau tilvik er báðar fbúðir 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. 
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. 

3. gr. 

Ný 16. gr. hljóði svo: 

Þrátt fyrir ákvæði 6.—-33. gr., sbr. 3.—- 9. gr. rgl. nr. 181/1987, er húsnæðismálastjórn 

heimilt að lækka lánsfjárhæð og breyta lánskjörum ef umsækjandi á fyrir fullnægjandi 

íbúðarhúsnæði eða hefur átt fullnægjandi íbúð á undanförnum þremur árum, skuldlausa eða 

B4 
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skuldlitla, og stærri en 180 m', brúttó, að frádregnum bílskúr. Stærðarútreikningur fer 

samkvæmt ákvæði 24. gr. (verður 26. gr.). 

Með fullnægjandi íbúðarhúsnæði er í grein þessari átt við íbúð þar sem söluverð er ekki 

'gra en nemur tvöföldu nýbyggingarláni miðað við lánsrétt umsækjanda, þegar sölusamn- 

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 

g veðbókarvottorð. 

imsæk jandi er í hjónabandi eða óvígðri sambúð skal miða við íbúðareign beggja. 

ákvæði 1. mgr. um lækkun á lánsfjárhæð og breytingu á lánskjörum (vextir 

er beitt, skal Í efirfarandi hætti: 

. Lån ne miðað við lánsrétt umsækjanda. 

; meðalvextir á skuldabréfum banka og sparisjóða 

    

  

    

ni, s.s. afrit af skattframtölum       

    
    

  

     

  

   
    

  

  

     

  

samkvæmt út r 

c) Lánstínn. Í á 

in húsnæðismálastjórnar um lækkun á lánsfjárhæð og breytingu á kjörum skal 

Í. mgr. 14 sbr 7. gr., er hljóði svo: 

| Umsækjenc i 
    

>gna ny BYER! gingarlåna, låna til 

kaupa á notuðum íbúðum, lána v i ginga, en ndurb ýta og endurnýjunar 

á notuðu íbúðarhúsnæði og orkusy li bre eytinga å á íbúð arhúsnæði, skulu innan þriggja 

mánaða frá | umsókn var lögð fram, fá svar um lánsrétt, sbr. 2. mi., enda hafi 

un ríkisins borist fullnægjandi gögn sbr. 60. gr (verd ður 62. gr.). — Í svari, 

sbr. 1. ml., skal koma fram að umsækjandi hafi greitt iðgjöld í lífeyrissjóð í tilskilinn tíma og 

hann uppfylli að öðru leyti skilyrði laga um vænt: anleg lánveitingu. Einnig komi fram í svari 

að lánsréttur umsækjanda sé bundinn því að lífeyrissjóður hans hafi fullnægt samningi við 

ríkisins um skulc > — Endanlegt svar um lånsfjårhæd og 

láns berist umsækjanda eigi síðar en einu ári áður en fyrsti hluti láns kemur til 

svari kom standi lít eyrissjóður umsæ ækjanda ekki vid 

af Húsnæðisstofnun ríkisins, geti komið til 

  

sem uppfylla 

3
2
 

    

  

  

Húsnæðisstot    
      

       

      

    

          

   

Ssilar um 

si. nr. 181/1987, verður 19. gr., er hljóði svc 

Ta, sem eru að byggja eða kaupa íbúð í fyrsta sinn, svo og lána til 

og endurnýjunar eða ork spar: andi breytinga, skal 

ip þeirra sem eiga íbúð fyrir og skulu fyrrnefnd lán afgreidd í sömu 

1 skulu þó aldrei afgreidd nema íbúðir séu veðhæfar. 

a, sem eru að byggja eða kaupa sína fyrstu íbúð annars vegar 

andi íbúð í skilningi þessarar greinar hins vegar, skal að jafnaði 

miðað við að biðtími fyrrne nefnda I rópsins eftir lánsú thlutun sé helmingi styttri en hins síðari. 

L ánsúthlutun til síðarnefnda hópsins skal þó flýtt umfram það sem að framan greinir ef í ljós 

åds stafað. 

- heimilt að ákveða að þeir umsækjendur, sem teljast eiga 

. mgr., og þurfa að skipta um húsnæði af fjölskylduástæðum, skuli 

    

singa, endurbóta 

  

tutun lána 
   

    

ft t 

óknir berast. Lá 
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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 eltirfarandi hætti: 

Fjölskyldustærð: Íbúð minni en: 

Í 40 mí 
2 (hjón) 55 m 
3 70 mé 
4 80 m' 
5 100 m' 

Ef um stærri fjölskyldu er að ræða metur húsnæðismálastjórn hvert tilfelli sérstaklega. 
Um stærðarútreikninga fer eftir 24. gr. (verður 26. gr.) reglugerðar þessarar. 

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. 

6. gr. 

1. mgr. 17. gr., sbr. S. gr. rgl. nr. 181/1987, verður 20. gr., er hljóði svo: 
Eigi síðar en einu ári áður en fyrsti hluti láns á að koma til afgreiðslu, skal 

Húsnæðisstofnun taka ákvörðun um veitingu lána til umsækjenda sem lagt hafa inn 

fullgildar umsóknir. 

7. gr. 

7. mgr. 38. gr. , sbr. $. og 9. gr. rgl. nr. 181/1987, verður 42. gr., er hljóði svo: 
Lánsúthlutun skal ganga fyrir lánum til þeirra sem eiga íbúð fyrir. 

8. gr. 
6. mgr. 49. gr., sbr. 5. og 9. gr. rgl. nr. 181/1987, verður 53. gr., er hljóði svo: 

Lánsúthlutun skal ganga fyrir lánum til þeirra sem eiga íbúð fyrir. 

9. gr. 

Á eftir 2. tölulið 58. gr., sbr. 5. og 9. gr. rgl. nr. 181/1987. verður 62. gr., bætist nýr 
töluliður — 3. töluiíður — er hljóði svo: Númer annarra töluliða breytast því til samræmis. 

3. tl. Afrit af skattframtölum og veðbókarvottorð í þeim tilvikum er áhvílandi skuldir 

geta haft áhrif á lánsfjárhæð, sbr. 16. gr. 

10. gr. 

Á eftir 8. mgr. 60. gr., sbr. 5. og 9. gr. rgl. nr. 181/1987, verður 64. gr., bætist ný mgr. 
svohljóðandi: 

Sé um Þreytingu á vöxtum að ræða, sbr. 16. gr., skulu vextir vera þeir sömu og 

meðalvextir á skuldabréfum banka og sparisjóða samkvæmt útreikningi Seðlabanka Íslands.
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11. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum nr. 84/1987 um breyting á lögum um 
Húsnæðisstofnun ríkisins nr. 60/1984, sbr. lög nr. 54/1986 og lög nr. 27/1987, öðlast þegar 

gildi. 
Ákvæði 1.,4.,5.,6.,7. og 8. gr. gilda um umsóknir sem borist hafa Húsnæðisstofnun 

ríkisins frá og með 13. mars 1987. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. janúar 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 4. nr. 12. Útgáfudagur 15. janúar 1988.
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REGLUGERÐ 

um ráðstöfun á sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða alifugla og svína. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Endurgreiða skal framleiðendum afurða alifugla og svína hluta sérstaks fóðurgjalds, 
sem innheimt er skv. 3. tl. l.gr. reglugerðar nr. 628 31. des. 1987. Endurgreiðslan skal 

miðast við að 75/80 hlutar af álögðu, sérstöku fóðurgjaldi endurgreiðist að hluta eða að öllu 

leyti. Af hinu álagða sérstaka fóðurgjaldi renna sem næst 5/80 hlutar til Framleiðnisjóðs 

landbúnaðarins, að frádregnum kostnaði Framleiðsluráðs landbúnaðarins við framkvæmd 

endurgreiðslna sem landbúnaðarráðherra samþykkir. 

2. gr. 

Endurgreiðslu skal miða við framleiðslumagn og skal réttur alifuglaframleiðenda til 

endurgreiðslu takmarkast við þarfir markaðarins hverju sinni, svo lengi sem meirihluti í 

búgreinafélögum þeirra óskar þess, og skal þá fara eftir ákvæðum um endurgreiðslurétt í 1. 

katla. Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum IV. kafla þessarar reglugerðar. 

Endurgreiðsla hins sérstaka fóðurgjalds skal gilda fyrir afurðir alifugla og svína frá og 

með Í. Janúar 1988. 

Il. KAFLI 

Takmörkun á rétti alifuglaframleiðenda til endurgreiðslu. 

3. gr. 

Réttur alifuglaframleiðenda til endurgreiðslu skal ákvarðaður af endurgreiðslunefndum 
sem landbúnaðarráðherra skipar. 

Endurgreiðslunefnd eggja skal skipuð tveim aðilum tilnefndum af félagi eggjaframleið- 

enda og einum aðila sem Framleiðsluráð landbúnaðarins tilnefnir. 

Endurgreiðslunefnd kjúklinga skal skipuð tveim aðilum tilnefndum af félagi kjúklinga- 

framleiðenda og einum aðila sem Framleiðsluráð landbúnaðarins tilnefnir. 

Nefndirnar skal skipa til eins árs í senn, í fyrsta sinn fyrir 31. janúar 1988. Kostnaður af 

störfum nefndanna greiðist af tekjum af hinu sérstaka fóðurgjaldi. 

Verði ekki samstaða í nefndunum eða einstakir framleiðendur krefjast endurskoðunar 

á þeim endurgreiðslurétti sem þeim hefur verið ákvarðaður, skal ágreiningi vísað til 

yfirnefndar sem landbúnaðarráðherra skipar. Nefndin skal skipuð einum aðila tilnefndum af 

viðkomandi búgreinatélagi og einum aðila tilnefndum af Framleiðsluráði landbúnaðarins. 

Landbúnaðarráðherra skipar oddamann án tilnefningar. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



   

    

   

    

    
síðar en sex 

áætlun um 

endu skoðunar. 

  

    kal taka til endurskoði 

r um sölu fyrir hvert hálft ár. 

ytja allt að 10 % þess endurgreiðsluréttar, sem 

gja ára. Þeim nefndum sem starfa skv. 3. gr. er 

„ um að gera fyrirfram áætlun um 

ra um ársfjórðungslega framleiðslu hjá hverjum 
ins safnar þessum upplýsingum. 

endurgreiðslurétti milli 

   
1 

ki til skyldi 1 framleiðenc    

    

    

  
tilflutnins       

ákvörðun um en híggur fyrir. 

  

   

  

       
    

   

    

  

   

  

>ggja, sem er með 50 varphænur eða fleiri 

eftir skýrslum um það magn eggja sem hann 

1987, og sem hafa verið lagðar fram skv. rg. nr. 

sem honum er ákveðinn fyrir árið 1988, skal vera 12/7 

    

Juli 

Janda kjuklingakjåts til endurgreidslu skal åkv sn eftir skýrslum 

j leitt frá 1. júlí 1985 til31. september 1987, og sem 

467/1985 316/1986. Réttur til endurgreiðslu 

þessu tímabili, þó þannig að 

árið nemi 2260 tonnum. Þeir einir sem 

t skv. þessari 1 

    

gr 

    sluréttar að leiðrétta hlutdeild einstakra fram- 

indi tilvika: 

tímabundinnar framleiðsluaukningar/minnkunar, 

eða vegna endurnýjunar í alifuglastofni 

Heimilt ákvörðun 

leiðenda í endi 

  

   

< vegna ef Isi vegna Ei 

í. Sveiflu í framleiðslu, sem er 

  

   2. Afalla í framleiðslu, vegna sjúkdóma eða annarra ófyrirsjáanlegra orsaka. 

  3. Breytinga á framleiðslu vegna ætti <ipa 
1 í verið í notkun eftir 1. júlí 1985. 

  

IN. KAFLI 

Tilkynning endurgreiðsluréttar. 

  

landbúnaðarins skal reikna endurgreiðslurétt hvers einstaks fram- 

ugerðar, og gera endurgreiðsluskrá yfir alifugla- 
"jÖsiurað Framl: l 

leiðanda, eftir åkv. II. kafla bessarar reg 

    

    

framleiðendur 

  
Framleiðsluráð tilkynnir hverjum framleiðanda endurgreiðslurétt hans fyrir Í. mars 

i leiðandi bå kost á að gera athugasemdir við útreiknaðan endurgreiðslurétt     
rtingu tilkynnir 

lurskoða útreikninga sem athugasemdir eru gerðar við og r wii di VIK UR 

19ar. 

  

  

      Endurgreiðsluneindirnar í NC 

  

tilkynna framleiðanda um niðurstöður sínar. Sætti framleiðandi sig ekki við þá leiðréttingu, 
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viirnef nd: ar er Stariar 

frá því erindi Í 
7 > A 1 Fyn < cl m Íram koma skv. 

      

sem nefndirnar hafa gert, getur hann, innan 25 

skv. 5. mgr. 3. gr. YÝfirnefnd skal skila úrskurði * 

Framleiðsluráð landbúnaðarins annast skr: 

þessari grein. 

  

    

IV. KAFLI 

Útreikningur og framkvæmd endurgreiðslna. 

9. gr. 

Endurgreiðsla á sérstöku fóðurgjaldi fer fram af endurgrei 

fyrir milligöngu fóðursala eða af endurgreiðslureikningnum, en 

skipti að ræða. Sami aðili getur ekki látið fóðursala annast að hl 

fóðursölum eru heimilar skv. ákvæðum reglugerðarinnar, og annast hi 
heldur skal hann velja aðra hvora leiðina. Framleiðsluráð landbúnaðarins sér um 

kvæmd endurgreiðslna til framleiðenda í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar. 

  

   

      

  an hlutann si áli ur, 

    

    

Nú velur framleiðandi, sem á rétt á endurgri íðslu á sérstöku fóðurgjaldi, þá leið að láta 

fóðursala annast endurgreiðsluna, og skal hann þá gefa viðkomandi fóðursala (fóðursölum)       
  

   sluráð landbúnaðarins staðfestir     

  

umboð til þess fyrir sína hönd. Áður en Framleið; 

endurgreiðslur samkvæmt framlögðum göt gnum frá fóðursölum, liggja fyrir umboð 

fóðursalans til að annast endurgreiðslur fyrir hör framleiðanda. Umboðið gildir svo 

  

lengi sem það er ekki afturkallað. 

Til þess að framleiðandi afurða alifugla og svína öðlist rétt til endurgreiðslu á 

fóðurgjaldi, er honum skylt að leggja fyrir Framleiðsluráð landbúnaðarins framleiðslu- og 

söluskýrslur (innleggsskýrslur), sem hann ábyrgist með undirritun að séu réttar, eða vottorð 

um bústofn sé hann að hefja framleiðslu. 

Á skýrslum skal koma fram nafn, kennitala/na 

og magn hverrar afurðar. 

Sala skal skráð á eftirfarandi hátt: 

Framleiðandi skal halda sérstaka skrá um beina sölu tl neytenda, svo og til 
dreifingaraðila í heildsölu- og smásölu, þ.m.t. beina sölu til afurðastöðvar. 

b) Sé afurð í umboðssölu hjá afurðastöð, skal telja hana sem selda frá framleiðanda, þegar 

umboðsaðilinn hefur selt hana. 

Framleiðandi er ábyrgur fyrir skilum á söluskýrslum. 

  

  

   
sfang framleiðanda, svo 

    

   

12. ør. 

Til þess að framleiðandi haldi rétti sínum til endurgreiðslu á sérstöku fóðurgjald s 
reglugerð þessari, skal hann reglulega skila skýrslum. þannig: 

A. Mánaðarleg skil komi frá: 

I. Framleiðendum á afurðum svína. 

2. Framleiðendum eggja, sem hafa 200 varphænur eða Í 

3. Framleiðendum alifuglakjöts. 

  
  

leiri. 

  

B. Framleiðendur eggja með 50—-200 varphænur skulu gera skil eigi sj 

mánaða fresti. 

C. Framleiðendur eggja, sem hafa innan við 50 varphænur, skulu gera skil einu sinni á ári. 

Skilafrestur er tvær vikur frá lokum hvers tímabils. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins útbýr skýrsluform og sendir viðkomandi aðila eftir 

forðagæsluskýrslum eða vottorðum um bústofn, ef framleiðsla er á byrjunarstigi.
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13. gr. 

Endurgreiðsla hins sérstaka fóðurgjalds skal miðast við afurðamagn, sem fundið er skv. 
11. gr., og fer fram í tveimur áföngum á eftirfarandi hátt: 

1. Við fóðurkaup er fóðursala heimilt að endurgreiða 50/80 hluta hins sérstaka fóð- 
urgjalds, eins og það er fulfreiknað, þ.e. nú 80% af tollverði. Endurgreiðslan reiknast af 

hverri fóðurtegund fyrir sig. 

. Framleiðsluráð landbúnaðarins greiðir eigi sjaldnar en mánaðarlega eftirstöðvar 

gjaldsins samkvæmt framlögðum skýrslum um sölumagn, og er það lokagreiðsla, þannig 
að endurgreiðslu eftir sölumagni, er nemur 75/80 hlutum af fullu fóðurgjaldi, verði náð. 
Hlutfallstölur um endurgreiðslur, skv. því sem að ofan greinir, geta tekið breytingum, 
sbr. 17. gr. 

N
 

14. gr. 

Við sölu á fóðri til framleiðslu á afurðum alifugla og svína er fóðursölum heimilt að 
endurgreiða 50/80 hluta hins sérstaka fóðurgjalds, að fenginni staðfestingu Framleiðsluráðs 

landbúnaðarins á endurgreiðslurétti hvers einstaks framleiðanda. Framleiðsluráð landbún- 

aðarins veitir aðilum því aðeins rétt til endurgreiðslu, að þeir hafi lagt fram tilskilin gögn, 
sbr. 11. gr., og hafi fengið endurgreiðslurétt skv. IL. kafla, sé hann ákvarðaður. 

15. gr. 

Fóðursalar skulu mánaðarlega senda Framleiðsluráði landbúnaðarins skilagrein um 

endurgreidd fóðurgjöld. Þar komi fram nafn, kennitala/nafnnr. og heimilisfang fóð- 
urkaupanda, tegund og magn fóðurs og endurgreiðslur til fóðurkaupandans. Jafnframt skal 
fóðursalinn láta fylgja upplýsingar um innkaup og birgðir, svo og framleiðslu fóðurs, ef um 

hana er að ræða, nákvæmar upplýsingar um verð fóðurtegunda og hver sé hluti hins sérstaka 

fóðurgjalds í fóðurverðinu. Einnig skal koma fram hver hinn endurgreiðsluhæfi hluti er í 

sama fóðri, þ.e. sá hluti gjaldsins sem fóðursalanum er heimilt að endurgreiða. 
Framleiðsluráði landbúnaðarins er óheimilt að taka pilda beiðni um endurgreiðslur frá 

fóðursölum, nema umrædd skilagrein fylgi. 

Óski framleiðandi eftir endurgreiðslu á 50/80 hlutum tfóðurgjalds, án milligöngu 
fóðursala, skal hann leggja fyrir Framleiðsluráð sömu gögn og fóðursala er skylt, fyrir utan 
skýrslur um birgðahald og framleiðslu. Véfengi Framleiðsluráð landbúnaðarins upplýsingar 
fóðursala um endurgreiðanleg fóðurgjöld, skal leita álits verðlagsyfirvalda á verðútreikn- 
ingum. 

16. gr. 

Seinni hluti greiðslu hins sérstaka fóðurgjalds, þ.e. sem svarar til 25/80 hluta af fullu 

gjaldi, skal reiknaður ettir afurðamagni alifugla og svína skv. 11. gr., þannig að ekki verði 

endurgreitt vegna meira magns kjarnfóðurs til ársframleiðslu afurða en sem nemur að 

meðaltali, að hámarki: 

Fyrir hvert kg svínakjöts 22.00.0000)... kk kr rrknnnn nes 5,5 kg fóðurs 
Fyrir hvert kg eggja ......0....... 0. nn nes 4.0 kg fóðurs 
Fyrir hvert kg kjúklinga og kalkúnakjöts ......0...00. 0. 4.1 kg fóðurs 
Fyrir hvert kp kjöts af öðrum alifuglum ............00.... seeren 4.1 kg fóðurs 
Þó skal aldrei endurgreiða af meira magni kjarnfóðurs skv. þessum útreikningi heldur 

en viðkomandi aðili hefur sannanlega keypt. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins skal, á þriggja mánaða fresti, reikna út frá afurðaskýrsl- 

um magn fóðurs er fer til framleiðslu hverrar afurðar á einingu og gera thllögur tl 
landbúnaðarráðuneytisins um breytingu á þeim stuðlum sem að ofan geinir, ef þurfa þykir. 

Engar endurgreiðslur verða fyrir kjöt af varpfuglum.
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sn 
Egg sem fara til útungunar reiknast þannig, að fyrir hvert kg eggja til framleiðslu 

holdakjúklinga reiknast 11,5 kg fóðurs og fyrir framleiðslu eggja til eldis varpfugla, reiknast Í 

7,5 kg fóðurs á kg eggja. Þeir framleiðendur sem fá endurgreitt skv. þessari málsgrein, skulu 

mánað: irlega skila skýrslum um útungun og ráðstöfun framleiðslunnar til Framleiðsluráðs 

landbúnaðarins. 

Framleiðendum eggja með færri en 50 varphænur, skal áætluð endurgreiðsla m.v. 12 

kg. framleiðslu eggja á ári eftir hverja hænu. 

Framleiðsluráði er heimilt, í samráði við endurgreiðslunefndir, að endurgreiða umfram 

það sem útreikningur skv. Í. mgr. þessarar greinar leiðir til í eftirfarandi tilvikum: 

I. Sé um nýbýlinga að ræða, sem vegna bústofnsauka kaupa fóður umfram það sem er 

eðlilegt skv. afurðum á tímabilinu. 

2. Vegna áfalla í framleiðslu af völdum sjúkdóms eða óhapps, sem leiðir til þess að notkun 

fóðurs er verulega umfram afurðir. 

Fari fóðurnotkun á framleidda afurðareiningu sem um ræðir, að meðaltali fram úr því 

sem reiknast skv. þeim stuðlum, sem koma fram í þessari grein, skal Framleiðsluráð 

landbúnaðarins gera á því sérstaka athugun, og er því heimilt að stöðva allar endurgreiðslur 

vegna þeirrar afurðar, á meðan sú könnun fer fram. 
Framleiðsluráð reiknar endurgreiðslu skv. tölulið 1 og 2 af framlögðum gögnum, sem 

það telur nauðsynleg. 

      

  

17. gr. 

Við ákvörðun endurgreiðslu á 25/80 hlutum hins sérstaka fóðurgjalds til hvers 
framleiðanda, skal reikna, fyrir afurðir svína og afurðir alifugla, meðaltal sérstaks 

fóðurgjalds á kg. í fóðri hjá hverjum framleiðanda, skv. þeim skýrslum sem borist hafa 

Framleiðsluráði landbúnaðarins, yfir það tímabil sem endurgreiðslan nær til. 

Hverjum framleiðanda greiðist fjárhæð, sem er margfeldi af áætlaðri fóðurnotkun hans 

og 25/80 hlutum hins reiknaða meðaltals af sérstöku fóðurgjaldi, sbr. 1. mgr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins annast þessa útreikninga. 

Heimilt er að inna af hendi greiðslur til framleiðenda á 25/80 hlutum hins sérstaka 

fóðurgjalds með skuldajöfnunarávísun endurgreiðslureiknings, gangi endurgreiðslur hraðar 

eninnborganir af skuldaviðurkenningum. Skuldajöfnunarávísun notist til fóðurkaupa eða er 

innleysanleg hjá endurgreiðslureikningi, að liðnum fjórum mánuðum frá útgáfudegi. 

Liggi fyrir samstaða í búgreinafélaginu, að hluti hins sérstaka fóðurgjalds renni til 

sameiginlegra verkefna í þágu búgreinarinnar, er Framleiðsluráði heimilt að greiða til þess 

þann hluta gjaldsins, í stað þess að greiða það hverjum framleiðanda fyrir sig. Til 

ráðstöfunar á þennan hátt mega vera 25/80 til 50/80 hlutar hins sérstaka fóðurgjalds. 

Viðkomandi búgreinafélag skal leita heimildar landbúnaðarráðherra fyrir því hlutfalli sem 

ráðstafa skal hverju sinni á þennan hátt, og skal honum greint frá þeim verkefnum sem 

fyrirhuguð eru. 

Endurgreiðslur skv.13. gr. taka breytingum eftir því sem ákveðið kann að verða skv. 

þessari grein. 

IS. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 30. gr. 1. nr. 46/1985 um framleiðslu, verðlagningu 
og sölu á búvörum, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi. Jafnfamt fellur úr gildi 

reglugerð um sama efni nr. 130 30. mars 1987. 

Landbúnaðarráðuneytið, 21. janúar 1988. 

Jón Helgason. 

Guðmundur Sigfússon.
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7. janúar 1988 

vegna eftirlits á vegum Geislavarna ríkisins á árinu 1988. 

Röntgenskoðunartæki. 
a) Föst tæki — myndataka ...........0..00 0000. 

b) Fösttæki— skyggning ...........0... nnnen 
c) Aukalampar .............. 002 kr rn 

d) Færanleg tæki — myndataka ................0 000... 

e) Færanleg tæki — skyggning .............2000 0000. 0 

f) Tannröntgentæki .............0.000..0 0000 
g) Tannröntgentæki — aukatæki ............0......0. 0000... 

h) Iðnaðarröntgentæki ............0.%%.. 0200... 

Geislalækningatæki ...................2. 000... 

Geislavirk efni, fyrir hvern þann stað þar sem slík efni eru notuð ... 

Önnur geislatæki 

a) Nifteindatæki ..............00..00 0000 ker k kr kkrkkenre 

b) Önnur tæki, sem ekki falla undir lid 1—3: 

1) Hvert af 3 fyrstu tækjum ásamastað ......0.0....00....... 

2) Hvert eins tæki umfram það á samastað ..............00.. 

Eftirlit með geislaskömmtum starfsfólks. 

a) Filmumælingar, fyrir hvern starfsmann ...........0........ 

b) TLD-mælingar, fyrir hvern starfsmann ................... 

2. gr. 

Kr. 

5 775,00 

7 700,00 

1 735,00 

4 760,00 

5 775,00 

4 760,00 

2 380,00 

4 760,00 
12 870,00 

4 760,00 

16 950,00 

4 760,00 

2 380,00 

1 160,00 

2 310,00 

Å stofu bar sem einn tannlæknir starfar, en er med två tannråntgentæki, må 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. 

Fyrir hverja mælingu á geislavirkni skal stofnunin taka gjald allt að kr. 4 000,00. Fyrir 

hvert vottorð, sem stofnunin lætur í té, skal innheimta kr. 1 000.00. 

4. gr. 

Fyrir skoðun sólarlampa við innflutning, skal greitt gjald, kr. 10 000,00 og fylgi greiðsla 

með umsókn um leyfi til innflutnings tækisins. 

5. gr. 

Gjalddagi eftirlitsgjalda er 1. febrúar 1988 og eindagi 1. mai 1988. 

Eftirlitsgjöld eru tryggð með lögveðsrétti í eftirlitsskyldum tækjum í 2 ár eftir gjalddaga. 

6. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er að fengnum tillögum stjórnar Geislavarna ríkisins, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 117/1985 um geislavarnir, jafnframt eru úr gildi 

felldar eldri gjaldskrár svo og 2. mgr. 3. greinar reglugerðar nr. 449/1982. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 7. janúar 1986. 

Guðmundur Bjarnason. 
Jón Ingimarsson. 
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GJALDSKRA 

fyrir Hitaveitu Flúða og nágrennis. 

1. 6 

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. 

Q r Sk. or 

” r. 

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. 

>
 

Gg
 

DJ. gr. 

Gjöld fyrir notkun heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjald fyrir gróðurhús fyrir l seki. .........0....0.... kr. 827,00 

á mánuði, fastagjald fyrir meiri notkun en Í sek.l. skal vera 

samsvarandi eftir vatnsmagni. Fyrir önnur hús.................... kr. 530,00 

b. Vatnsgjald fyrir gróðurhús ...........00.... 0000... . kr. 61,00 
á MÁNUðIL Og .........00. ennen kk k nere erkknee kr. 293,00 

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 ...............2 0... kr. 2,50 

d. Þar sem vatn er selt gegnum rúmmetramæli: 

Orkugjald fyrir hvernm? ...........0. 0000. kr. 19,50 

Fastagjald per mán. .............00 00 eres rrkrrnene kr... 300,00 

Á gjöld þessi leggst söluskattur eftir gildandi reglum á hverjum tíma. 

á. 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 ...........0..022 0000 kr. 40 250,00 

Hús 300 mj til 2000 m að utanmáli .......0.0.00... 000 kr. 40 250,00 

og fyrir hvern rúmmetra þar yfir .............00. 0... kr. 25,50 

Stofngjald fyrir aðrennslishemil umfram einn á samainntakier ......... kr. 7 073,00
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Heimæðagjöld fyrir gróðurhús skulu vera þannig: 
Gróðurhús allt að 200mM*.......00%%0.. 000 eee ee enken reense kr. 40 250,00 

Gróðurhús stærra en 200 mm ...........0 000 kr. 40 250,00 

fyrir200m' og ......20200002 kr. 61,00 
fyrir hvern fermetra umfram 200 m'. 

6. gr. 

Gjöld skv. 3. og 5. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnadar. Er hitaveitunefnd 

heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar sem á nefndri vísitölu verða, að 

fenginni staðfestingu iðnaðarráðuneytisins, hverju sinni. 

7. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar og er þá hitaveitunefnd 
heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá 

þessar. 

8. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskra þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

9. gr. 

Hitaveita Flúða hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi 

eða íbúð notanda sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um 

lokun ber að tilkynna með þriggja daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun 
og opnun á ný greiðir sá sem í vanskilumer, ................ 000... kr. 581,00 

10. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Flúða skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum hitakerfum, 
sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um 

viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

11. gr. 

Þeir neytendur, sem ekki fá vatnið eftir hámarksskammti, skulu greiða eftir áætluðum 
hámarksskammti þar til þeir hafa fengið hemil. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkv. orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með 
til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr 

gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 10, 9. janúar 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 12. janúar 1988. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. = 

Guðrún Skúladóttir. 
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REGLUGERÐ 

um stjórn botnfiskveiða 1988. 

I. KAFLI 
Heildarafli. 

1. gr. 

Árið 1988 skulu leyfi til botnfiskveiða miðast við að afli úr helstu botnfisktegundum 
verði: 

1. Þorskur 315 þús. lestir 

2. Ýsa 65 þús. lestir 

3. Ufsi 80 þús. lestir 
4. Karfi 85 þús. lestir 

5. Grálúða 30 þús. lestir 

Afli samkvæmt ofangreindu miðast við óslægðan fisk með haus. 
Vegna ákvæða í reglugerð þessari um heimildir sóknarmarksskipa til aukningar 

þorskafla, reglna um tilfærslu milli fisktegunda og flutning afla milli ára og ákvæða um afla 
smábáta, gæti heildarþorskafli á árinu 1988 orðið um það bil 350 þús. lestir. 

li. KAFLI 
Flokkar fiskiskipa. 

2. gr. 

Flokka skal öll íslensk fiskiskip í útgerðarflokka. Skal hvert fiskiskip vera í sama 

útgerðarflokki og það var 1987 sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 518 22. desember 1986. Heimilt er 

þó að flytja fiskiskip milli útgerðarflokka 2—8 verði breyting á sérveiðiheimildum þeirra og 
skal samráðsnefnd þá fjalla um breytingu á veiðiheimildum þess. 

1. Togarar. 5. Humar- og síldarbátar. 

2. Bátar án sérveiðiheimilda. 6. Rækjubátar. 

3. Síldarbátar. 7. Skelfiskbátar. 

4. Humarbátar. 8. Loðnuskip. 

Í útgerðarflokk 2, bátar án sérveiðiheimilda, skulu fiskiskip stærri en 100 bri., sem 

eingöngu stunda veiðar með vörpu, flokkuð sérstaklega með tilliti til sóknardagafjölda. 

Við ákvörðun aflahámarks skal miðað við stærðir skipa sbr. 7. gr. 
Við stærðarflokkun fiskiskipa skal miðað við mælingarbréf Siglingamálastofnunar 

ríkisins fyrir skipið, sem gilti 1. janúar 1986. Sama gildir sé miðað við lengd skips. Komi nýtt 

eða nýkeypt skip í stað eldra skips skal miða við mælingarbréf eldra skipsins er gilti 1. janúar 
1986. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Við ákvörðun aflahámarks fyrir útgerðarflokk 1, togara, skal það ákveðið sérstaklega 

fyrir togara 39 metra og styttri annars vegar og hins vegar fyrir togara lengri en 39 metrar. 

Miða skal við mestu lengd skipsins sbr. 4. mgr. 

Við ákvörðun aflahámarks fyrir útgerðarflokk 1, togara, skal landinu skipt í tvö svæði: 

Svæði I: Frá Eystra-Horni vestur og norður um að Látrabjargi. 

Svæði 2: Frá Látrabjargi norður og austur um að Eystra-Horni 

Við svæðaflokkun togara skal miðað við verstöð sem togari ei gerður út frá, þegar 

reglugerð þessi öðlast gildi. Öll frystiskip er frysta eigin afla um borð skulu við ákvörðun 

aflahámarks teljast til svæðis 1 

Heimilt er að víkja frá ofangreindum ákvæðum um mörk veiðisvæða, sé það 

nauðsynlegt vegna sérstöðu veiðiskips. 

HI. KAFLI. 

ÁAflamarksskip. 

3. gr. 

Aflamarksskipi skal úthlutað álamarki í þessum fisktegundum: þorski, ýsu, ufsa, karfa 

og grálúðu, skv. ákvæðum 7. gr. laga nr. 3 8. janúar 1988, um stjórn fiskveiða 1988— 1990. 
  

Aflamark hvers skips skal tilgreint í heilum tonnum og er miðað við slægðan fisk með 

haus að karfa undanskildum. 

Þegar breyta skal óslægðum fiski í slægðan skal margfalda magn þorsks, ýsu og ufsa með 

0.80 en grálúðu með (0.92. 

Þegar breyta skal slægðum fiski í óslægðan skal margfalda magn þorsks, ýsu og ufsa með 

1.25 en grálúðu með 1.09. 

Ráðuneytið skal ákveða þann reiknistuðul, sem notaður skal til útreikninga á aflamarki 

skipa, sem vinna eigin afla um borð. 

Við línuveiðar í Janúar, febrúar, nóvember og desember reiknast 50% aflans ekki til 

aflamarks fiskiskips, en réttur línuskips til framsals skerðist sem svarar öllum línuatla þess á 

þessum tímabilum. 

Þorskur og ufsi smærri en 30 em, ýsa smærri en 45 cm og karfi innan 500 gr. telst ekki að 

tveimur þriðju hlutum með í aflamarki fiskiskips, enda fari fiskur undir þessum lágmarks- 

mörkum ekki yfir 10% af afla þessara fisktegunda í veiðiferð og fyrir liggi staðfesting frá 

matsmönnum eða vigtarmönnum um magn, skv. reglum er ráðherra setur. Allur fiskur, sem 

veiddur er á handfæri, telst þó til aflamar 

Grálúða veidd á línu frá 1. júní til 31. ágúst telst ekki hluti af aflamarki skips. 

Allan afla af ofangreindum tegundum, án tillits til stærðar eða í hvaða veiðarfæri hann 

fæst, sem fluttur er óunninn á erlendan markað skal reikna til aflamarks með | álagi. 

2        
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IV. KAFLI. 
Sóknarmarksskip. 

4. gr. 

Veiðileyfi með sóknarmarki er veitt með því skilyrði, að sóknardagar til botnfiskveiða 

fari ekki fram úr tilgreindum fjölda á ákveðnu tímabili sbr. 8. gr. og þorskafli ekki yfir 

ákveðið hámark sbr. 7. gr. Aflahámark skal einnig sett á kar 

útgerðarflokkur 1 skv. 2.gr. 

   

  
faveiðar togara, —
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5. gr. 
Sóknarmark hefst þegar skip heldur úr löndunar- og heimahöfn til veiða og lýkur þegar 

skip kemur í höfn með veiðarfæri innanborðs til löndunar afla, enda haldi það ekki úr höfn 

til veiða aftur fyrr en liðnir eru a.m.k. þrír sólarhringar. 

Sigli skip með eigin afla til löndunar á erlendum mörkuðum telst sá tími, sem fer til 

siglingar utan, til sóknardaga. 

6. gr. 

Útgerð eða skipstjóri sóknarmarksskips skal tilkynna Fiskifélagi Íslands eigi síðar en 12 

dögum eftir lok hvers mánaðar á þar til gerðu eyðublaði, hvaða daga viðkomandi skip hefur 

nýtt til sóknar á tímabilinu. Ennfremur er skylt að skila aflaskýrslum skv. 11. gr. 

Heimilt er að stunda veiðar allt að þremur dögum umfram úthlutaðan sóknardagafjölda 

tímabils, enda dragist jafnmargir dagar frá sóknardagafjölda næsta tímabils á eftir. Fari slík 

frávik fram úr þremur dögum um einn eða tvo daga reiknast þeir tvöfaldir til frádráttar á 

næsta tímabili á eftir. Frávik umfram fimm daga teljast brot á reglum þessum. 

Heimilt er með samþykki ráðuneytisins að færa milli tímabila allt að fjóra af hverjum 

fimm sóknardögum, sem ekki hafa nýst til fiskveiða enda hafi skip orðið að liggja í höfn 

a.m.k. fimmtán daga vegna meiriháttar bilana. Útgerðaraðili skal sækja skriflega til 

ráðuneytisins um slíka yfirfærslu daga milli tímabila. Umsóknum skal fylgja skrifleg 
greinargerð frá viðgerðaraðila eða tryggingarfélagi um viðgerðina og hversu langan tíma hún 

tók. Samráðsnefnd úrskurðar um vafaatriði. Að öðru leyti er óheimilt að flytja ónýtta 
sóknardaga eins tímabils til annarra tímabila. 

7. gr. 

Sóknarmarksskipi er á árinu 1988 óheimilt að veiða meira magn en tilgreint er í töflu í 3. 

mgr. þessarar greinar eða sem svarar aflahámarki þess samkvæmt ákvæðum 8. gr. laga nr. 3 

8. janúar, um stjórn fiskveiða 1988—1990 og sem leiðir af rétti til yfirfærslu frá 1989. 

Hjá togurum, útgerðarflokki 1, er heimilt að nýta þorskaflahámark til veiða á karfa sbr. 

12. gr. 

Aflahámark sóknarmarksskipa er sem hér greinir fyrir hvern stærðar-, útgerðar- og 

veiðisvæðaflokk fiskiskipa. Miðað er við slægðan þorsk með haus. Karfaaflahámark togara 
er miðað við óslægðan karfa með haus. Sé togara sbr. 2. gr. útgerðarflokkur 1, úthlutað afla- 
hámarki samkvæmt þessari grein, skal það taka til bæði aflahámarks í þorski og karfa: 

  

Útgerðarflokkur 1, togarar: Svæði | Svæði Il 
39 metrar og styttri: Þorskaflahámark 660 lestir 1000 lestir 

Lengri en 39 metrar: Þorskaflahámark 1160 lestir 1650 lestir 

39 metrar og styttri: Karfaaflahámark 850 lestir 100 lestir 

Lengri en 39 metrar: Karfaaflahámark 1700 lestir 600 lestir 

Útgerðarflokkur 2, bátar án sérveiðiheimilda: 

    

Frá 10 brl. tilog með 1Sbrl.: ......... AAA nnes NR 115 lestir 

Stærri en 15 brl. tilog með 20 brl: .................. HANNAR eres rnrnen 145 lestir 
Stærri en 20 brl. tilog með2Sbrl.: ........... AIR … 200 lestir 

Stærri en 25 brl. tilog með 30brl.: ...............22 0000. nesker nknee 220 lestir 

Stærri en 30 brl. tilog með 40brl.: ...........2..20.20 00 kreere keen r ene nnnee 240 lestir 

Stærri en 40 brl. til og með SObrl.: ........ RANA ARR ARA ASRRARRRR … 280 lestir 

Stærri en 50 brl. tilog med 90 brl.: .......sssssseseeeneee kk k ken r renere knne 335 lestir 

Stærri en 90 bri. tilog með 110brl.: ................. AR AAA 350 lestir 

Stærri en 110 brl. tilog með 200brl.: ............ 0 ANAS nrrre 440 lestir 

Stærri en 200brl............... ANNARRA rnse 495 lestir 

Útgerðarflokkur 3, síldarbátar: ........................0.0 0... 440 lestir
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Útgerðarflokkur 4, humarbátar: 

SO brl. Og Minni: ........0.0 000 HR HAR BR HR 115 lestir 

Stærri en 50 brl. til og með QObrl.: ........... AAN AR 235 lestir 

Stærri en 90 brl: ...... NNA AAA ANN BR … 255 lestir 

Útgerðarflokkur 5, humar- og síldarbátar: 

90 brl. og mini: ............. 0. HR AÐ AR 300 festir 

Stærri en 90 brl.: .......0.0.000 00... A 320 lestir 

Útgerðarflokkur 6, rækjubátar: 

10 brl. tilog með 20 brl: ................. RA RANA 50 lestir 

Stærri en 20 brl. tilog með SO brl: .......... 00. HR BR BI 85 lestir 

Stærri en 50 brl.: ................ ANNARRA ren nnee eres 1151 

Utgerdarfiokkur 7, skelbåtar: 

10 brl. tilog med 20 brl.: .............200 00 k kr knrnne NANI 40 lestir 

Stærri en 20 brl. tilog með SObrl.: ................ IR ANNARRA 60 lestir 

Stærri en 50 brl. til og með 90 brl.: ......... HR . … ener sersvenrrnnre 115 lestir 

Stærri en 90 brl. til og med 110 brl.: ................. ARA HR AR . 135 lestir 

Stærrien 110 brl.: 20.00.0000... BR HR HR BR 160 lestir 

lr 
Varðandi útgerðarflokka 6 og 7 er heimilt að víkja frá ákvæðum þessarar greinar um 

þorskaflahámark og ennfremur ákvæðum 8. gr. um sóknardagafjölda, sé það talið 

nauðsynlegt vegna breytinga í tekjum af sérveiðum. 

Við línuveiðar í janúar, febrúar, nóvember og desember reiknast 50% þorskaflans ekki 

til þorskaflahámarks. 
Þorskur smærri en 50 cm og karfi innan 500 gr telst ekki að tveimur þriðju hlutum með í 

aflahámarki, enda fari fískur undir þessum lágmarksmörkum ekki yfir 10% af þorsk- eð: 

karfaafla í veiðiferð og fyrir liggi staðfesting frá matsmönnum eða vigtarmönnum um 0 

skv. reglum er ráðherra setur. Allur þorskur, sem veiddur er á handtæri, telst þó til 

aflahámarks. 
Allan þorskafla og einnig karfaafla hjá togurum, án tillits til stærðar eða í hvaða 

veiðarfæri hann fæst, sem fluttur er óunninn á erlendan markað, skal reikna til aflahámarks 

með 15% álagi. 

   

  

8. gr. 

Í töflu hér á eftir er tilgreindur fjöldi sóknardaga á einstökum tímabilum samkvæmt 

flokkun veiðiskipa í 11. kafla: 

Útgerðarflokkur Í, togarar. 

Tímabil 1 Tímabil 2 Tímabil 3 

Jan —apr Maí—-ág. Sept.—-des Samtals 

92 78 90 260 

Útgerðarflokkur 2, bátar án sérveiðiréttinda. 

  

Tímabil 1 Tímabil 2 Tímabil 3 Tímabil 4 Tímabil 5 

Jan. —teb. Mars—apr. Maf--á Sept. —okt. Nóv.—-des. Samtals 

35 45 65 40 30 215
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Útgerðarflokkur 2, togbátar, sbr. 2. mgr. 2. gr. 

        

Timabil 1 Timabil 2 Timabil 3 Timabil 4 

Jan.—feb Mars—apr. Maí--ág Sep.—des Samtals 

40 45 75 80 240 

Utgerðarflokkur 3, síldarbátar. 

Tímabil 1 Tímabil 2 Tímabil 4 

Jan —feb. Mars—apr. Nóv —des. Samtals 

35 45 65 20 165 

Utgerðarflokkur 4, humarbátar. 

Tímabil 2 Tímabil 3 Tímabil 4 

Mars--apr. Maí —-Júní Júlí—-des Samtals 

45 10 65 155 

Utgerðarflokkur 5, humar- og síldarbátar. 

Tímabil 1 Tímabil 2 Tímabil 3 Tímabil 4 

Jan —teb. Mars—apr. Mai—jun Jili—des Samtals 

35 45 10 40 130 

Utgerdarflokkur 6, rækjubåtar. 

Sudur- og Vesturland. 

Timabil 1 Timabil 2 Íímabil 3 

Jan.—teb. Mars— ág Sept. —-des. Samtals 

30 45 120 

Vestfirðir, Norðurland. 

Tímabil 1 Tímabil 2 

Jan.— mai Juni—des Samtals 

50 70 120 

Utgerðarflokkur 7, skelbátar. 

Tímabil í Tímabil 2 

Jan. —apr. Mai—des Samtals 

45 40 85 

Engar takmarkanir eru á fjölda sóknardaga hjá skipum sem línuveiðar stunda í janúar. 
febrúar, nóvember og desember. 

Stundi skip grálúðuveiðar með línu innan tímabilsins 1. júní til 31. ágúst. teljast þeir 

dagar, sem nýttir eru til grálúðuveiða, ekki sem hluti sóknardaga. 

V. KAFLI 

Ymis ákvæði. 

9. gr. 

Skyit er að hirða og koma með að landi allan botnfisk af kvótabundnum fisktegundum 
! 

og nýtanlegum fisktegundum sem markaður er fyrir. Sleppa skal þó fiski undir lágmarks- 

€ stærðum þeim sem tilgreindar eru í 7. mgr. 3. gr. sem fæst á handfæri. 

wo
 J
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10. gr. 

Skipstjóra er skylt að halda fiski um borð í veiðiskipum aðgreindum eftir tegundum. 

Ennfremur er honum skylt að láta vigta hverja tegund sérstaklega. 

ll. gr. 

Útgerðaraðilum veiðiskipa, skipstjórnarmönnum og kaupendum er skylt að senda 

Fiskifélagi Íslands skriflegar upplýsingar um afla og aflasamsetningu og um úthald og 

sjósókn á eyðublöðum sem Fiskifélag Íslands eða sjávarútvegsráðuneytið leggur til. Vanskil 

á skýrslum og röng skýrslugjöf varða tafarlausri leyfissviptingu. 

12. gr. 

Við útreikning þorskígildis skal miðað við eftirfarandi verðmætahlutföll: Þorskur 1,00, 

ýsa 1,12, ufsi 0,57, karfi 0,52 og grálúða 0,55. 

13. gr. 

Ráðuneytið getur sett nánari reglur um framkvæmd varðandi úthlutun botntfiskveiði- 

14. gr. 

Ráðherra er heimilt að takmarka framsalsheimildir þeirra skipa sem sérstök leyfi fá til 

að veiða flatfisk með dragnót. 

15. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 3 8. janúar 

1988, um stjórn fiskveiða 1988— 1990. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra 

mála. 

16. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 3 8. janúar 1988 um stjórn 

fiskveiða 1988—-1990, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. Taka ákvæði hennar einnig til afla, sem fenginn er á árinu 1988, fyrir 

gildistöku reglugerðar þessarar. 

Ákvæði til bráðabrigða. 

Hafi loðnuskip stundað rækjuveiðar á árinu 1987, skerðist réttur þess til framsals á 

loðnu urn 25 lestir fyrir hverja Íest af óskelflettri rækju, sem þau öfluðu það ár. Framsals- 

skerðing þessi miðasí við loðnuúthlutun til loðnuskipa á loðnuvertíðinni 1967-1988. 

  

Sjávarútvegsráðuneytið, 22. janúar 1988. 

Halldór Ásgrímsson. 

Arni Kolbeinsson. 
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REGLUGERÐ 

um veiðar smábáta 1988. 

1. gr. 

Reglugerð þessi tekur til veiða báta minni en 10 brl. sem ekki hljóta sérstakt 
botnfiskveiðileyfi samkvæmt 5. gr. laga nr. 3 8. janúar 1988 um stjórn fiskveiða 1988—1990 

sbr. 2. gr. reglugerðar 22. janúar 1988, um stjórn botnfiskveiða 1988. 

2. gr. 

Allar botnfiskveiðar báta 6 brl. og stærri skulu háðar sérstökum veiðileyfum. 
ennfremur þorskfisknetaveiðar báta undir 6 brl. svo og línu- og handfæraveiðar með afla- 
hámarki. 

3. gr. 

Bátum, sen eingöngu stunda veiðar með línu- og handfærum eru ekki heimilar veiðar í 
tíu daga um páskahelgi og tíu daga um verslunarmannahelgi og í sjö daga í hvorum 
mánaðanna Júní og október samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra. Ennfremur frá og með 

10. desember til og með 31. desember. 

Heimilt er að veita þessum bátum veiðileyfi með aflahámarki, sé þess óskað sérstaklega 

skv. ákvæðum 6. gr. enda hafi viðkomandi aðili meginhluta tekna sinna af slíkri útgerð. 
Bátar, sem slík veiðileyfi fá, eru undanþegnir veiðibönnum samkvæmt Í. mgr. 

á. gr. 

Bátum 6 brl. og stærri sem netaveiðar stunda, skal úthlutað sérstöku veiðileyfi með 
aflahámarki. Aflahámark fyrir báta 6 brl. og stærri en minni en 8 brl. er 7S lestir ósl. (60 

lestir sl.). Aflamark báta 8 bri. og stærri er 100 lestir ósl. (80 lestir si.). Heimilt er þó að 
úthluta bátum stærri en 9.5 brl. sem teknir voru í notkun á árinu 1987 eða 1988, veiðileyfi 

með allt að 125 lesta aflahámarki miðað við ósl. (100 lestir sl.}, enda sé rúmtala þessara báta 

meiri 50 m' sbr. reglugerð nr. 51 4. janúar 1987, að mati tæknideildar Fiskifélags Íslands, 
ennfremur bátum sem eru þeim sambærilegir að verði og afkastagetu. Skulu þessir bátar 

fylgja almennum reglum um netaveiðar, en eru undanþegnir veiðibönnum skv. í. mgr.3. gr. 

5. gr. 

Bátum undir 6 brl. eru bannaðar allar þorskfisknetaveiðar. Þó er heimilt að veita þeim 
aðilum, sem þorskfisknetaveiðar hafa stundað á bátum undir 6 brl. á árunum 1986 eða 1987, 

leyti til þorskfisknetaveiða og eru þeir bátar þá undanþegnir veiðibönnum skv. 1. mgr.3. gr. 

en skulu að öðru leyti hlíta almennum reglum um netaveiðar. Fái þeir leyfi til þorskfiskneta- 

veiða skal þeim veitt botnfiskleyfi með 60 lesta aflahámarki miðað við ósl. (48 lestir sl.), 

6. gr. 

Þeir aðilar, sem kost eiga á veiðileyfi með aflahámarki skv. 3.—S5. gr., geta sótt um að 

fá veiðileyfi með aflahámarki, sem byggist á eigin reynslu. Aflahámark þeirra skal þá 

ákveðið sem 90% af meðaltalsafla tveggja bestu áranna af árunum 1985, 1986 og 1987 eða 

sem 70% af afla ársins 1987, eftir því hvort hærra reynist, en skal þó aldrei vera hærra en 200 

lestir ósl. (160 lestir sl.). Sæki aðilar um veiðileyfi skv. þessari grein, skulu þeir leggja fram 

aflaskýrslur er sýni afla þeirra árin 1985, 1986 og 1987. 

7. gr. 

Aflahámark er óframseljanlegt. Sjávarútvegsráðuneytið getur heimilað flutning á 

aflamarki af skipum 10 brl. og stærri til báta undir 10 brl., ef sérstaklega stendur á. að
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fenginni umsögn Landssambands smábátaeigenda, sveitarstjórnar og stjórnar sjómanna- 

félags á viðkomandi stað. 
Aflahámark hvers báts skal tilgreint í heilum tonnum. n 

Sé aflahámark ákveðið í veiðileyfi samkvæmt 3.—6. gr., gildir það um allar botnfisk- 

  

ir hlutaðeigandi báts allt árið 1988. 

Aflahámarki skal úthlutað í þorskígildum og tekur það til veiða á þorski, ýsu og ufsa. 

Þegar þorskígildi er reiknað skal miðað við eftirfarandi verðmætahlutföll: þorskur 1.00, ýsa 

1.12 og ufsi 0.57 

veið: 

   skal óslægðum Í slægðan skal margfalda magn þorsks, ýsu og ufsa með 

0.80 e þegar breyta skal slægðum fiski í óslægðan skal margfalda með 1.25 

Við línuveiðar í janúar, febrúar, nóvember og desember reiknast 50% aflans ekki til 

    
    

  

flahámarks 

Þorskur og ufsi smærri en 50 cm og ýsa smærri en 45 cm telst ekki að tveimur þriðju 

hlutum með í aflahámarki fiskiskips, enda í fari fiskur undir þessum lágmarksstærðum ekki 

y afla bessara fisktegunda í veiðiferð og fyrir Hggi staðfesting frá matsmönnum um 

magn, skv. reglum er ráðherra setur. Allur fiskur, sem veiddur er á handfæri telst þó til 

aflahámarks. 

Allan þorsk-, ýsu- og ufsaafla, án tillits til stærðar eða í hvaða veiðarfæri hann fæst, sem 

fluttur er óunninn á erlendan markað, skal reikna til aflahámarks með 15% álagi. 

      

      

    

. gr. 

Skylt er að hirða og koma með að landi allan botnfisk af kvótabundnum fisktegundum 

og nýtanlegum fisktegundum, sem markaður er fyrir. Sleppa skal þó þorski og ufsa smærri 

en 50 cm og ýsu smærri en 45 cm, sem fæst á handfæri. 

10. gr. 

tgerðaraðilum báta, skipstjórnarmönnum og kaupendum er skylt að senda Fiskifélagi 
1, aflasamsetningu og um úthald og sjósókn 

eyðublöðum sem Fiskifélag Íslands eða sjávarútveggsráðuneytið leggur til. Vanskil á 

og röng skýrslugerð varða tafarlausri leyfissviptingu. 

1 á 

a á    Íslands skriflegar upplýsingar um af 

  
       
Li 
skýrslu 

r. og
 

Midist aflahåmark við stærð báts, skal miðað við gildandi mælingarbréf frá Siglinga- ö 

málastofnun ríkisins við gildistöku reglugerðar þessarar. 

12. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 3 8. janúar 

1988 um stjórn fiskveiða 1988 — 1990. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra 

mála. 
á 

  

13. gr. 

igerd bessi er sett samkvæmt åkvædum laga 3 8. janúar 1988 um stjórn 

fiskveiða 1986 199% ) til að öðlast þegar gildi og birtist til eftir breytni öllum þeim sem hlut 
     

að máli. Taka ákvæði hennar einnig til afla, sem fenginn er á árinu 1988, fyrir gildistöku 

reglugerðar þessarar. SÅ 

Sjávarútvegsráðuneytið, 22. janúar 1988. 

Halldór Asgrímsson.     
Arni Kolbeinsson.
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REGLUGERÐ 

um veiðar á úthafsrækju 1988. 

Í gr 

d er utan viðmiðunarlínu sbr. 

sem að sunnan markast af línu, sem dr 

að vestan markast svæðið af 23 40 V og að norð 

  

Reglugerð þessi tekur til veiða á rækju, sem 

81/1976, að undanskildu svæði við Í dey, 

réttvísandi 245 frá Reykjanesaukavita, 

6405 N. 
Rækjuveidar å Dohrnbanka vestan 26 V 

þessarar samkvæmt nánari reglum settum i leyfisbréf 

Ráðherra er ennfremur heimilt að ákveða í leyfisbréfi til úthafsrækjuveiða, að 

rækjuveiðar á ákveðnum svæðum skuli undanbegnar ákvæðum reglugerðar þessarar með 

ákveðnum skilyrðum. 

    
    

    anþegnar ákvæðum 

    Á árinu 1988 skulu leyfi til úthafsrækjuverða miðast við að heildarrækjuafli á svæði skv 

€ I. mgr. Í. gr. fari ekki yfir 36 þús. lestir. 

2 

Eftirgreindir skipaflokkar eiga kost á úth 

T. g 

la 

  

afsrækjuveið 

    

1. Loðnuskip. Skip, sem flokkuð eru í útgerðarflokk 8, skv. 2. gr. reglugerðar frá 22 

Janúar 1988, um stjórn botnfiskveiða 1988 
2. Sérhæfð rækjuveiðiskip. Togarar, útgerðarflokkur 1, skv. reglugerð frá 22. janúar 1988, 

um stjórn botnfiskveiða 1968, sem hafa haft þri öjung eða meira af heildartekjum af 

rækjuveiðum á árinu 1986 eða 1987, enda hafi rækjuaf 

farið yfir 200 lestir. Skip, með veiðileyfi  samk væmt 
97/1985, um stjórn fiskveiða 1986—1 ki 

m.k. annað hvort árið 

íðabirgða Hílögum nr. 

287. Onnur ski hafa haft helming eda meira 

af heildartekjum af rækjuveiðum á árinu 1986 eda hafi rækjuafli þeir 

a.m.k. annað hvort árið farið yfir 200 lestir. H imilt er skipi rækjuveiðiréttir 

sem sérhæfðu rækjuveiðiskipi, hafi verið lagt í verulegar fjárfestingar á árinu 1987 í því 

skyni að gera það hæfara til veiða eða vinnslu á rækju. 

3. Önnur rækjuveiðiskip. Skip þau, sem úthafsrækjuveiðar hafa stundað ettir 1. janúar 

1985, önnur en togarar sbr. útge rðartlokk 1, skv. 2. gr. reglugerðar frá 22. janúar 1988, 

um stjórn botnfiskveiða 1988. Jafnframt er heimilt að veita a skipi. enda þótt það hafi 

ekki stundað rækjuveiðar € efti Li janúar 1985, leyfi til rækjuveiða, hafi verið gerðar 

verulegar breytingar á skipinu á árinu 1987, í því skyni að stunda á því rækjuveiðar. 

    
   

    

á 

  

< 

d 
Gi 

      

  
    

4. gr. 

Vid mat tekna skv. 2. tl. 3. gr., skal miða við útreikning Þjóðhagsstofnunar 

meðalverði kvótabundinna botnfisktegunda, ennfremur á síld, skel, humri og rækju. 
d 

D. gr. 

Loðnuskipum sbr. 1. líð 3. gr. skal úthlutað samtals 12.000 lestum af úthafsrækju á 

árinu 1988. Velja skal fyrir hvert loðnuskip milli úthafsrækjuveiðileyfis eða botnfiskleyfis 

með aflamarki. Heildarræk Juatlamarki loðnuskipa skal skipt milli þe 

úthafsrækjuveiðileyfi velja. Skal 2.600 lestum af rækju 

aflareynslu skipanna á viðmiðunarárum um 1981— 1983. 2.1 

    

rra skipa, sem 
í hlutfalli við botnfisk- 

estum skal skipt miðað við 
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úthafsrækjuafla skipanna á því ári sem betra er af árunum 1986 og 1987 en þó skal aldrei við 

þessa skiptingu miða við meira en 350 lesta rækjuafla á skip. Loks skulu 7.300 lestir skiptast 
jafnt milli skipanna. 

Loðnuskipum skal heimilt að koma með að landi samtals 100 lestir af botnfiski sem 
meðafla, í þorskígildum reiknað, sbr. 12. gr. reglugerðar frá 22. janúar 1988, um stjórn 

botnfiskveiða 1988. 

6. gr. 
Sérhæfðum rækjuskipum sbr. 2. lið 3. gr. skal skipt í þrjá flokka: 

A. Rækjuveiðiskip sem flokkuð eru sem togarar, útgerðarflokkur 1, skv. reglugerð frá 22. 

janúar 1988, um stjórn botnfiskveiða 1988, skip sem veiðileyfi fengu samkvæmt ákvæði 
til bráðabirgða H í lögum nr. 97/1985, um stjórn fiskveiða 1986— 1987, og rækjuveiði- 

skip 290 brl. og stærri. 
B. Rækjuveiðiskip 200 brl. og stærri en minni en 290 brl. 
C. Rækjuveiðiskip 100 brl. og stærri en minni en 200 brl. 

Velja skal fyrir hvert sérhæft rækjuveiðiskip milli botatiskleyfis og úthafsrækjuveiði- 
leyfis. Skip þau, sem velja úthafsrækjuveiðileyfi eiga ennfremur kost á vali milli rækju- 

veiðileyfis með aflamarki eða sóknarmarki. 

Aflamark fyrir skip skv. ÁA líð 1. mgr. skal vera 500 lestir en 350 lestir fyrir skip skv. B. 
Hð og C. líð 1. mgr. Auk þess skal botnfiskaflamarki hvers skips í þorskígildum talið, breytt í 
rækju í hlutfallinu 4:1 og aukið við aflamark þess sbr. og 8. gr. Einum þriðja hluta af 

botnfiskaflamarki skal úthlutað skipinu og gilda um það aflamark almennar reglur. 

Sóknardagar fyrir öll sérhæfð rækjuskip, skulu vera 260 dagar á árinu 1988. Við 

útreikning sóknardaga skal farið samkvæmt ákvæðum IV kafla reglugerðar frá 22. janúar 

1988, um stjórn botnfiskveiða 1988. 

Rækjuaflahámark fyrir skip skv. A. lið skal vera 900 lestir, 600 lestir fyrir skip skv. B. 
lið og 400 lestir fyrir skip skv. C. lið. 

Kjósi sérhæft rækjuskip að halda fullum botnfiskveiðiheimildum samkvæmt úthlutun 
fyrir 1988, er heimilt að veita þeim rækjuveiðileyfi með vali milli sóknarmarks eða aflamarks 

sbr. þó 10. gr. Aflamarkið nemur 90% af meðalafla tveggja bestu áranna 1985, 1986 og 
1987, en er þó eigi hærra en 250 lestir fyrir skip samkvæmt A. lið 1. mgr. og 200 lestir fyrir 
skip samkvæmt B. og C. lið |. mgr. Um sóknarmark annarra skipa en togara skv. 
útgerðarflokki 1, fer eftir ákvæðum 3. mgr. 7. gr. Togarar í útgerðarflokki Í, sem velja 

sóknarmark við botnfiskveiðar, geta nýtt sóknardaga sína, skv. 8. gr. reglugerðar frá 22. 

janúar 1988, um stjórn botnfiskveiða, til veiða á úthafsrækju og er rækjuaflahámark þeirra 

200 lestir. 

Sérhæfðum rækjuskipum, skv. A. lið, sem velja rækjuveiðileyfi með sóknarmarki, er 

heimilt að koma með að landi samtals 200 lestir af botnfiski sem meðatla, í þorskígildum 

reiknað, og rækjuskipum skv. B. og C. lið 100 lestir. 

Fát skip, 100 bri. eða minna, heimild sem sérhæft rækjuskip. sbr. síðasta málslið 2. liðar 

3. gr., skulu aflaheimildir þeirra ákvarðaðar sérstaklega með hliðsjón af ákvæðum þessarar 

greinar en að teknu tilliti tl stærðar skipanna. 

7. gr. 

Heimilt er að velja fyrir rækjuskip skv. 3. lið 3. gr. milli rækjuveiðileyfis með aflamarki 

og rækjuveiðileyfis, sem gefið er út til ákveðins dagafjölda með rækjuhámarki.
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Aflamark skal ákveðið þannig að það sé 90% af meðalafla tveggja bestu áranna 1985 

1986 og 1987 en þó aldrei hærra en 200 lestir í útgerðarflokki 2, bátar án sérveiða NG 

útgerðarflokki 3, síldarbátar, skv. reglugerð frá 22. janúar 1988, um stjórn botnfiskvei 

1988, og aldrei hærra en 100 lestir í öðrum útgerðarflokkum. 

Útgerðarflokki 2 og 3 má ennfremur veita rækjuveiðileyfi í 80 daga, sem skipta má í tvö 

samfelld tímabil með 100 lesta rækjuaflahámarki. Öðrum útgerðarflokkum má veita 

rækjuveiðileyfi í 60 samfellda daga með 50 lesta rækjuaflahámarki. 

Heimilt er við úthlutun ræ kjuveiðiheimilda að taka sérstakt tillit til þeirra báta, sem 

úthafsrækjuveiðar stunduðu á viðmiðunarárunum 1981—1983. 

8. gr. 

Skip, sem flokkað er í útgerðarflokk 3, síldarbátar eða útgerðarflokk 4, humarbátar, 
skal missa rétt til síld- eða humarveiða, velji það að stunda rækjuveiðar sem sérhæft 

rækjuskip, sbr. 2—5. mgr. 6. gr. Vegna missis réttinda til síld- eða humarveiða skulu koma 
bætur á botnfiskaflamark skipsins, samkvæmt reglum er ráðuneytið setur sbr. 3. mgr. 6. gr. 

73
) 

9, ør J. gr. 
Við ákvörðun stærðar skipa skv. A., B. og C. lið 6. gr., skal mida vid gildandi 

mælingarbréf 31. desember 1987, frå Siglingamålastofnun rikisins. 

    

10. gr. 

Utgerdir rækjuveidiskipa, sbr. 6. og 7. gr. sem velja aflamark vid botnfiskveidar, eiga 

val milli aflamarks og sóknarmarks við rækjuveiðar sbr. þó lokamálslið 6. mgr. 6. gr. 

varðandi togara í útgerðarflokki 1 Útgerðir rækjuveiðiskipa sbr. 6. og 7. gr., sem velja 

sóknarmark við botnfiskveiðar fá sóknarmark við rækjuveiðar. 

Rækjuaflahámark er óframseljanlegt en um framsal á aflamarki gilda ákvæði laga nr. 3 
8. janúar 1988, um stjórn fiskveiða 1988—-1990, eftir því sem við á. Óheimilt er að framselja 
meðafla sérstaklega sbr. 2. mgr. 5. gr. og 7. mgr. 6. gr. en heimilt er að framselja hann 

hlutfallslega með rækjuaflamarki. Heimilt er að flytja botntiskafla til loðnuskipa sbr. 1. tl.3 
gr. 

  

ll. gr. 

Skylt er að koma með allan rækjuafla að landi. 

12. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 3 8. janúar 

1988, um stjórn fiskveiða 1988— 1990. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra 

mála. 

13. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 3 8. janúar 1988, um stjórn 

fiskveiða 1988—-1990 til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 22. janúar 1988. 

Halldór Ásgrímsson. 

Árni Kolbeinsson
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 371 25. október 1976 um happdrætti 

dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

1. gr. 

i. málsl. 7. gr. orðist svo: Verð ársmiða er 3600,00 kr., en verð endurnýjunarmiða í 
hverjum flokki 300,00 kr. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 16 13. apríl 1973 um 

happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, öðlast gildi 8. apríl 1988. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 55 4. febrúar 1986. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 7. janúar 1988. 

Jón Sigurðsson. 

Olafur W. Stefánsson. 
  

Nr. 20 12. janúar 1988 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu 

frá 1. október til 31. desember 1987. 

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

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu frá 1. október til 31. desember 1987. 

Fullstaðinn þorskur: US $ pr. lest fob. 

Stórfiskur ............. . SR HI . [10/30 I 3 836,00 

Stórfiskur .... IR … … ro uvesenenee a … H 3 606,00 

Stårfiskur .............. AA A sr IN 3 195,00 

Stårfiskur ...... AR IR . AR … IV 2 839,00 

Millifiskur ...…. AIR HR 30/40 1 3 606,00 

Millifiskur 20... a TI 3 195,00 

Millifiskur . ennen renees eres TI 2 730,00 

Millifiskur ... … a HR IV 2 328,00 

Småfiskur NR IR I 40/60 I 3 195,00 

Småfiskur 0. I . I 2 808,00 

Småfiskur .............. HR AÐ IR HI 2 482,00 

Småfiskur ...…. . HR … HR … IV 2 112,00 

Småfiskur . a …. 60/80 I 2 929,00 

Småfiskur 2... sr I 2 662,00 

Småfiskur ............. NR HR . IN 2 395,00 

Småfiskur „00... AR IV 1 949,00 

Småfiskur ... NR AR 0 80/100 1 2 533,00 

Småfiskur .. AR AÐ IR TH 2 251,00 

Småfiskur 2000 eeeeerenee … NR HI 2 025,00 

Småfiskur ....... IR AR AR BR IV 1 646,00
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Millistaðinn þorskur: 

Stórfiskur ... 

Stórfiskur ... 

Millifiskur 

Millifiskur 

Småfiskur 

Småfiskur 

Småfiskur 

Småfiskur 

Småfiskur 

Småfiskur 

Småfiskur 

< iskur … 

Smáfiskur .... . 

    

Tandurverkaður þorskur: 

Stórfiskur 

Stórfiskur 

Stórfiskur 

Milufiskur 

Millifiskur 

Millifiskur 

Smáfiskur 

Smáfiskur 

iskur 

Smáfiskur 

Smáfiskur 

Smáfiskur 

Småfiskur 

Småfiskur 

Småfiskur 

   

Söltuð ufsaflök: 

1650/up . 

1250/1650 .. 

1000/1250 ............ 

800/1000 ... 

600/800 

    

Söltuð þorskflök: 

Flokkur A 700/up 

Flokkur A 400/700 

Flokkur A 200/400 

Flokkur A 100/200 

Flokkur B 700/up ... 

Flokkur B 400/700 .. 

Flokkur B 200/400 

Flokkur B 100/200 

DEM pr. les 

  

ABFF ABK ABKK 

4 696,00 4 307,00 3 628,00 

4 443,00 4 072,00 3 429,00 

.… 4 253,00 3 900,00 3 284,00 

. 3 746,00 3 „00 2 895,00 

.… 3 085,00 2 371,00 

  

10/30 I 

I 

30/40 I 

TH 

40/60 I 

lí 

lll 

60/80 1 

l 

lll 

80/100 1 

lH 

HI 

40/60 I 

lí 

IN 

60/80 I 

II 

II 

80/100 I 

I 

HI 

t cif. 

CFF 

483,00 

293,00 

158,00 

760,00 

289,00 

Verdbil verdur 5,0% og midast vid verdhækkun eingångu. 

Greiðslur í sjóðinn verda 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að viðbættu 
verðbili, en greiðslur úr sjóðnum 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði án verðbils. 

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

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. janúar 1988. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

Nr. 20 

Us $ pr. lest fob. 

4 454,00 

163,00 

775,00 

1,00 

213,00 

000,00 

745,00 

000,00 

787,00 

532,00 

87.00 

75,00 

19,00 
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NR 
PS
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490,00 
284,00 

865,00 
311,00 

934,00 

585,00 

970,00 

615,00 
337,00 
883,00 
559,00 
344,00 
897,00 
544,00 
263,00 

  

RD
 

RD 
DN 

nn
 

CK CKK 

    

  

3 194,00 2 687,00 

3 022,00 2 533,00 

2 886,00 2 425,00 

2 542,00 2 „00 

2 086,00 1 746,00 

pr. lest cif. 

5 323,00 

4 951,00 

3 953,00 
3 865,00 

US $ 

4 235,00 

4 094,00 

3 254,00 

2 694,00 

Kristin Magnusson.
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AUGLYSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir frystan hörpudisk sem framleiddur verður frá 1. janúar 

til 31. maí 1988 nema annað verði ákveðið. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll fyrir frystan hörpudisk, sem framleiddur verður frá 1. Janúar til31. maí 1988 

nema annað verði ákveðið. 

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

Færri en 60 stk. ílb. ..............0 0000. r sense ener kne 2,77 

Fleiri en 60 stk. í lb. og óflokkað .............%202 0. renerne rre 2,56 

Hålfhreinsadur ...................... 000 nnes 1,26 

Raudur og brotinn ..........2.seeeeeueeeeeesekrkser ken tere krkk eneret knee 1,55 

Verdbil verdur 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, 12. janúar 1988. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

Kristín Magnússon. 
  

Nr. 22 12. janúar 1988 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli fyrir freðfisk. 

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

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið ákveðið, 

að sá verðgrundvöllur fyrir freðfisk, sem tók gildi 1. október 1987 og gilda átti til 31. 
desember 1987, verður framlengdur til 31. janúar 1988. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. janúar 1988. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. . 

Kristín Magnússon.
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AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli fyrir 

saltfiskafurðir. 

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

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins. hefur ráðuneytið ákveðið, 

að sá verðgrundvöllur fyrir saltfiskafurðir, sem tók gildi 1. október 1987 og gilda átti til 31. 

desember 1987, verður framlengdur til 31. janúar 1988. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. janúar 1988. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

Kristín Magnússon. 

8. janúar 1988 Nr. 24 

GJALDSKRÁ 
fyrir heilbrigðiseftirlit á Norðurlandssvæði eystra, 

sbr. 6. gr. 7. ti. laga nr. 109/1984. 

1. gr. 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá nr. 49/1986 skulu vera sem hér segir: J 8) 5 

Eftirlitsgjöld: 
1. flokkur ....... sr kr... 6 000,00 

2. flokkur sees ererrenee FEER .…. kr. 12 000,00 

3.flokkur:.......... NUNA kr. 24 000,00 

4. flokkur... seeeneeeenee eee er enes a kr. 36 000,00 

Leyfisgjöld: 

1. flokkur ...........0. 0 kr. 1 560,00 

2. flokkur ............ 0... ennne kr. 3 120,00 

3. flokkur ..........….. Lo rrkes kr. 6 240,00 

4. flokkur ........00. 0 ene kr. 9 360,00 

Fyrir hvert vottorð sem heilbrigðiseftirlit lætur í té skal innheimta kr. 480,00. 

2. gr. 

Ofangreind gjaldskrá sveitarfélaga sem standa að heilbrigðiseftirliti á Norðurlands- 

svæði eystra samkvæmt lögum nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit staðfestist 

hér með samkvæmt lögunum til þess að öðlast gildi frá og með birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. janúar 1988. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 6, nr. 16—24. Útgáfudagur 26. janúar 1988.
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Nr. 25 64 15. janúar 1988 

SAMÞYKKT 

um stjórn og fundarsköp Sandvíkurhrepps. 

I. KAFLI 

Um skipan hreppsnefndar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Sandvíkurhrepps er skipuð fimm hreppsnefndarmönnum kjörnum skv. 

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

2. gr. 

Starfstímabil hreppsnefndar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 
Hreppsnefnd fer með stjórn Sandvíkurhrepps skv. ákvæðum: sveitarstjórnarlaga og 

annarra laga. Jafnframt fer hreppsnefnd með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum 
hreppsins, að svo miklu leyti sem hreppsnefnd hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn. 

á. gr. 

Hreppsnefnd skal gæta hagsmuna hreppsins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 
sameiginlegum velferðarmálum hreppsbúa. 

5. gr. 

Hreppsnefnd annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 

samþykktum. Þá getur hreppsnefnd ákveðið, að hreppurinn taki að sér verkefni, sem varðar 

íbúa hreppsins sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 

6. gr. 

Meðal verkefna hreppsnefndar Sandvíkurhrepps eru: 
1. Að kjósa oddvita og varaoddvita hreppsnefndar, nefndir skv. VI. kafla sveitarstjórnar- 

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

ársreikninga hreppsins skv. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. 

2. Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

3. Að stjórna fjármálum hreppsins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIII. kafla 

sveitarstjórnarlaga sbr. og II. kafla samþykktar þessarar. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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IL. KAFLI 

Um fjármálastjórn hreppsins. 

7. gr. 

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

framkvæmdir og fjármál hreppsins, og skal þessi þriggja ára áætlun vera til leiðbeiningar við 

gerð árlegrar fjárhagsáætlunar hans. Áætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við 
afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár. 

8. gr. 

Hreppsnefnd skal afgreiða fjárhagsáætlun hreppssjóðs, fyrirtækja og stofnana hrepps- 
ins fyrir lok janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræðum í hreppsnefnd 
sbr. 24. gr. samþykktar þessarar. Ef ekki tekst að afgreiða fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. skal 

hreppsnefnd sækja skriflega um frest til félagsmálaráðuneytisins og tilgreina ástæður fyrir 

umsókninni. 

Form fjárhagsáætlunar skal vera í samræmi við form ársreikninga hreppsins. Við 
afgreiðslu fjárhagsáætlunar tekur hreppsnefnd ákvarðanir um nýtingu tekjustofna hrepps- 
sjóðs og tekjuðflun, 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 

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

þess í fjárhagsáætlun, útgjöldin séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt af hrepps- 

nefnd. 

Samþykki hreppsnefnd fjárveitingu eða útgjöld utan fjárhagsáætlunar, skal hún jafn- 

framt taka ákvörðun um, hvernig afla skuli fjár til þeirra útgjalda s.s. með lækkun annarra 
útgjalda, auknum tekjum eða lánsfé. 

10. gr. 

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

hafa orðið verulega meiri en ráð var fyrir gert, er hreppsnefnd heimilt að endurskoða 
fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir hreppsnefnd við eina umræðu, enda hafi 
breytingartillögurnar verið kynntar hreppsnefndarmönnum á sannanlegan hátt og í tæka tíð. 

11. gr. 

Hreppsnefnd skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga hreppssjóðs, fyrirtækja 

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

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

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

vanrækslu hreppsnefndar á afgreiðslu og skilum ársreikninga. 

HI. KAFLI 

Um fundarsköp hreppsnefndar. 

12. gr. 

Hreppsnefnd heldur reglulega fundi eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Aukafundi skal 

halda í hreppsnefnd eftir því sem þörf krefur að mati oddvita hreppsins og skylt er að halda 

aukafund í hreppsnefnd ef a.m.k. þriðjungur hreppsnefndarmanna krefst þess.
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Aldursforseti nýkjörinnar hreppsnefndar kveður hreppsnefndina saman til fyrsta 

fundar að afloknum hreppsnefndarkosningum, € igi s síðar en 15 dögum eftir að hún tekur við 

störfum, sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum ettir kjördag. 

14. gr. 

Oddviti hreppsnefndar, 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. 

   

  

5. gr. 
Oddviti hreppsnefndar semur dagskrá hreppsnefndarfundar. Á 

fundar skal taka: 
1. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar oddvita hreppsnefndar, kosningar nefnda, ráða 

og stjórna. 

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. Hrepps- 

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

oddvita tillögu eða fyrirspurn. 

  

krá hreppsnefndar- 

DD
 

16. gr. 

Oddviti skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir hreppsnefndarfund hafa boðað 
hreppsnefndarmenn símleiðis á hreppsnefndarfund og kynnt þeim í meginatriðum dagskrá 

fundarins. 

17. gr. 

Oddviti skal boða hreppsnefndarmenn símleiðis til aukafundar í hreppsi 
sólarhring fyrir fund. 

eind a.m.k. 

  

18. gr. 

Aldursforseti hreppsnefndar setur fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar og stýrir 

honum, uns oddviti hreppsnefndar hefur verið kjörinn. 

Oddviti hreppsnefndar skal kjörinn til fjögurr: t ára tiltaki ekki hreppsnefnd hver rju sinni 

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

hreppsnefndarmanna. V erði þeim atkvæðafjölda eigi náð, skal kjósa að nýju um þá tvo, sem 

flest atkvæði fengu. Hafi þrír eða fleiri hreppsnefndarmenn fengið jafnmörg atkvæði, skal 

varpa hlutkesti, um hverja tvo skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn oddviti hreppsnefndar, 

sem fleiri atkvæði fær. Verði atkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða kosningu. 

Oddviti hreppsnefndar stjórnar kjöri varaoddvita hreppsnefndar, og skal * TO 

beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaoddviti skal kjörinn til 

jafnlangs tíma og oddviti. 
Sé hvorki oddviti né varaoddviti á fundi, gegnir aldursforseti oddvitastörfum, nema 

hreppsnefnd ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra. Ef oddviti deyr eða verður varanlega 

forfallaður frá oddvitastörfum, skal kjósa oddvita í hans stað til loka kjörtímabils oddvita. 

    

19. gr. 

Hreppsnefnd getur kosið skrifara og varaskrifara úr hópi hreppsnefndarmanna til eins 

árs í senn á sama fundi og oddvitakosning fer fram. Skrifarar skulu telja saman atkvæði við 

kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram í hreppsnefnd
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20. gr. 

Hreppsnefndarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum byggingarlaga og 
byggingarreglugerðar. Hreppsnefndarfund skal að jafnaði halda í heyranda hljóði og 
almenningi heimilaður aðgangur að þeim, eftir því sem húsrúm leyfir. 

Hreppsnefnd getur ákveðið, að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum s.s. 
viðkvæm einkamál manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna hreppsins, að 

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

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

um að mál skuli rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd umræðulaust í hreppsnefnd. 
Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í hreppsnefnd. 

21 21. gr. 
Hreppsnefndarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur hreppsnefndarmanna er á 

fundi. Hreppsnefnd getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

22. gr. 

Oddviti hreppsnefndar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 

stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi, 

þegar dagskrá hans er tæmd. Oddviti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má 
úrskurði hans til úrlausnar hreppsnefndar. Oddviti sér um, að allt fari skipulega og löglega 
fram á hreppsnefndarfundum og er hreppsnefndarmönnum skylt að lúta valdi hans að því er 

varðar fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur oddviti vísað honum úr 
fundarsal. Leyfi oddvita þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á hreppsnefndar- 

fundum. 

23. gr. 

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í hreppsnefnd í þeirri röð, sem þau eru á 

dagskrá, nema oddviti eða hreppsnefnd ákveði annað. Heimilt er að taka til meðferðar á 

hreppsnefndarfundi mál, sem ekki hefur verið á dagskrá, ef % viðstaddra hreppsnefndar- 

manna 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 og fyrirtækja hans. 

Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

Áætlanir fyrir hreppinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þ 
EP 

25. gr. 

Hreppsnefndarmanni er skylt að sækja hreppsnefndarfundi nema lögmæt forföll hamli 

svo sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé hreppsnefndarmaður forfallaður um 

stundarsakir skal hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til oddvita sem boðar þá 
varamann á fund skv. 2. mgr. 32. gr. sveitarstjórnarlaga. Hreppsnefnd getur heimilað að 

maður utan hreppsnefndar kveðji sér hljóðs á hreppsnefndarfundi.
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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. 

Hreppsnefndarmanni, 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, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hrepps- 
nefndar. Hreppsnefndarmaður, sem taka vill til máls, skal óska heimildar oddvita. Að 

jafnaði skulu hreppsnefndarmenn taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. 

Víkja má frá þeirri reglu, ef um er að ræða hreppsnefndarmann, sem óskar að gera stutta 

athugasemd eða koma leiðréttingu á framfæri. Hafi tveir eða fleiri hreppsnefndarmenn 

kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður oddviti, í hvaða röð þeir skuli tala. 

28 a 

oo
 

ao r. 
Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu til oddvita. Þegar til umræðu er fundargerð 

nefndar skal hreppsnefndarmaður taka fram, hvaða lið/liði fundargerðarinnar hann óskar að 
ræða. Hreppsnefndarmaður má tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó hrepps- 
nefndarmanni að taka oftar til máls, til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd 

við fundarsköp. Flutningsmaður tillögu má þó tala oftar en tvisvar við hverja umræðu máls. 

Ekki má hreppsnefndarmaður lesa upp prentað mál við umræður í hreppsnefnd nema með 

leyfi oddvita. 

NS 

r 

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.



15. janúar 1988 69 Nr. 25 

32. gr. 

Mál er afgreitt í hreppsnefnd með því að samþykkja það eða fella það. vísa því frá 
hreppsnefnd eða vísa því til afgreiðslu nefndar eða oddvita . Máli, sem hreppsnefnd ber að 
lögum að afgreiða, verður bó 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. Áð 

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

Ef mál er svo vaxið, að oddviti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það, 

skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæðagreiðslu nema 
athugasemd verði við það gerð. 

Oddviti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber oddvita að láta 
fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur hreppsnefndarmanna óskar þess. Við nafnakall 

skal farið eftir tölusettri nafnaskrá hreppsnefndarmanna í stafrófsröð og skal það ráðast af 

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

oddviti greiða atkvæði síðastur. Við nafnakall svarar hreppsnefndarmaður, þegar oddviti les 

upp nafn hans, já eða nei ettir því hvort hann er með máli eða móti eða tekur fram, að hann 
greiði ekki atkvæði, en slík afstaða telst þó þátttaka í atkvæðagreiðslu. 

Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, ef 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. Óbundin kosning má vera ef allir samþykkja. 

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 gefur 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. 

Mål, sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 3. mgr. 19. gr. samþykktar þessarar skal 

skrá sem trúnaðarmál. 

Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls, 
sem til meðferðar er í hreppsnefnd. Oddviti skal hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu 

skipulega og rétt færðar. Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir 

hreppsnefndarmenn undirrita hana. 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. B 6
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IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanns. 
RK or 36. gr. 

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

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

sólarhringum fyrir fund. 
    

F
R
 my 

f . Ta
 

i 
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 hreppsne efndar, s.s. 

oddvitastörf og störf í nefndum á vegum br eppsnefndar. 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 start 1ð á hendi. 

38. gr 

Nú telur hreppsnefndarmaður 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. 28. 

gr. samþykktar þessarar. 

  

39. gr. 

Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi. tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hrepps- 

nefndar eftir því sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari 
Hreppsnefndarmanni er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar 

um er að ræða mál, sem hreppsnefnd er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða 

ársreikninga eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur oddviti ákveðið að endurtaka 

atkvæðagreiðslu, ef minna en helmingur hreppsnefndarmanna tekur þátt í atkvæða- 

greiðslunni. 

    

40. gr. 

Hreppsnefndarmanni ber að gegna störfum sínum í hreppsnefnd at alúð og samvisku- 

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

bundinn af lögum og sannfæringu sinni. 

41. 

Hreppsnefndarmaður á aðgang að bókum og skjölum hreppsins og einnig óhindraðan 

aðgang að stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaðflunar 

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.
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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. 

áð. gr. 

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

ur, sem þarf að fara um langan veg milli heimilis og fundarstaðar hreppsnefndar, skal auk 

þess fá greiddan ferðakostnað 

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

nefndar á hann rétt á greiðslu ferða- og dvalarkostnaðar. 

45. gr. 

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

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

  

46. gr. 

Geti hreppsneindarmaður ekki sótt hreppsnefndarfund/fundi vegna veikinda eða af 

öðrum ástæðum tekur varamaður sæti hans meðan þannig hagar til, samkvæmt 25. gr. sam- 

þykktar þessarar 

    

47. gr. 

Akvæði þessa kafla um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna gilda einnig 

varamenn, sem sitja hreppsnefndarfundi. 

  

V. KAFLI 

Nefndir, ráð og stjórnir. 

ÁS. gr. 

Íreppsnefnd kýs fulltrúa í nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum laga 

reglugurð. og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar 

hlutfallskosningar, ef einhver er hreppsnefndarm: iður óskar þess. 

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana hreppsins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starta hjá. 

  
  

40. gr. 

Oddviti hreppsnefndar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða ák veður, hver skuli gera 

það. Á þeim fundi skal kjósa formann. varaformann og ritara nefndar nema lög kveði á um 

annað. Formaður nefndar boðar fund: í nefnd með a mk 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 

u
n
 Ll. gr. 

Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt å sinn fund einstaka 

starfsmenn hreppsins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna 

um tiltekin mál.
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52. gr 

Formadur nefndar styrir fundum. Akvædi III. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda 

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

n hlutverk og valdsvið nefnda, ráða og stjórna á vegum hreppsins fer eftir því sem 

did er í lögum, Íeglug gerðum eða samþykktum hreppsnefndar. 

Hreppsnefnd í getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 
slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið hreppsnefnd til ákvörðunar 

r T 
9 

Sd. 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, 
> > arl br al f c a 21 all: meginefni og hvaða afgreiðslu þau hljóta. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir 

viðstaddir nefndarmenn undirrita hana. 

  

nm
 

Un
 

S or. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna hreppsins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

hreppsnefndar svo fljótt sem unnt er að afloknum nefndarfundi. 

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

hreppsnefnd til endanlegrar afgreiðslu 

56. gr. 

Hreppsnefnd kýs í eftirtaldar nefndir, ráð 

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

I. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 8/1986. 

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

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

og stjórnir 

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. 5311966. 

3. Byggingarnefnd. Prir adalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 54/ 

1978. 
4. Heilbrigðisnefnd. Einn fulltrúi í nefndina með fimm öðrum hreppum Árnessýslu skv. 6 

gr. laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

5. Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. 

gr. Sveitarstjórnariaga nr. 8$/1986. 

6. Skólanefnd grunnskóla. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. og 18. gr. laga 

nr. 63/1974 um grunnskóla. 

7. Einn forðagæslumaður og annar til vara skv. 53. gr. búfjárræktarlaga nr. 31/1973. 

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

Hreppsnefnd getur kosið nefndir (lausanefndir) til að vinna að einstökum afmörkuðu 
verkefnum. Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin 
kosin og fyrr ef verkefni nefndar er lokið. Hreppsnefnd getur þó afturkallað umboð slíkra 

nefnda hvenær sem er. 

     

VE KAFLI 

Um framkvæmdastjórn hreppsins. 

58. gr. 

Oddviti hreppsnefndar hefur með höndum daglega stjórn hreppsins, undirbýr fundi 

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

hreppsins, s.s. bréfaskriftir. gjaldheimtu og reikningshald. Oddviti hefur prókúruumboð 

fyrir hreppinn. 

59. gr. Ee 

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

60. gr. 

Ráði hreppsnefnd starfsmenn til starfa á vegum hreppsins skal gera við þá ráðningar- 

samning og fer um kaup og kjör þeirra skv. þeim samningi. 

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

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

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

Félagsmálaráðuneytið, 15. janúar 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Þórhildur Líndal. 

6. janúar 1988 Nr. 26 

AUGLYSING 

um markagjald. 

Gjald fyrir áfrýjun til markanefndar, sbr. í. mgr. 69. gr. afréttalaga nr. 6/1986, hefur 
verið ákveðið sem hér segir: 

Fyrir hvert mark .................... kr. 3 000,00 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 6. janúar 1988. 

Jón Helgason. 

Höskuldsson 
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REGLUGERÐ 

um útflutningsleyfi o.fl. 

Í. gr. 
Útflutningur er frjáls á vörum í þeim tollflokkum, sem taldir eru upp í 4. gr. þessarar 

reglugerðar. Útflutningur á vörum í öðrum tollflokkum en þar greinir er háður leyfi 

it: anríkisráðuneytisins. Ráðuneytið getur einnig sett það skilyrði að heimild þess þurfi til að 

bjóða tilteknar vörur til sölu á erlendum markaði. Ekki þarf leyfi til að senda úr landi 

sýnishorn sem ætluð eru til kynningar á viðkomandi vöru. NN a um gjafir og 

póstsendingar að verðmæti innan við kr. 10 000,00 eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri 

mynt við setningu þessarar reglugerðar 

ti RÅ 

  

DN 

  

Ráðuneytið getur bundið útflutningsleyfi skilyrðum sem nauðsynl 

sölukjör, lánskjör, meðferð skjala og fleira. 

0 Ga
 

3“
 

æt
 —
 ja, þ.á.m. um 

3. gr. 
Útflytjendur skulu veita utanríkisráðuneytinu þær upplýsingar sem það kann að óska 

um útflutning, svo sem um verð, umboðslaun og markaðshorfur. 

Ennfremur getur ráðuneytið krafist þess að fram séu lagðir endanlegir sölureikningar 

eða önnur gögn yfir vöru sem flutt var út í umboðssölu 

Starfsmönnum ráðuneytisins, sem veita viðtöku upplýsingum frá útflytjendum skv. 

þessari grein, er óheimilt að skýra óviðkomandi aðilum frá því sem þar kemur fram og leynt 

á að fara, sbr. 32. gr. laga nr. 38 14. apríl 1954 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Útflutningur er frjáls á þeim vörum, sem flokkast undir eftirtalin númer íslensku 

tollskrárinnar: 
1504 2007—-2009 

1704 2101--2209 

1806 2501—-4017 
1905 4104--9706 

Ákvæði 1. mgr. ná einungis til innlendra iðnaðarvara en ekki til iðnaðarvara sem eru 

endurútfluttar. 

5. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 2. gr. laga nr. 4 11. janúar 1988 um útflutningsleyfi 

o.fl., öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felldar úr gildi 810 gr. reglugerðar nr. 519 14. 

desember 1979 um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála, með áorðnum breytingum, og 

auglýsing nr. 797 22. desember 1983. 

Utanríkisráðuneytið, 11. janúar 1988. 

Steingrímur Hermannsson. 

Hannes Hafstein.
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SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar 

og fundarsköp borgarstjórnar nr. 60/1985. 

Upphaf 1. tl. 2. gr. orðist svo: 

Hún skal fyrir lok janúarmánaðar ár hvert gera áætlun um tekjur og gjöld borgarinnar 

fyrir reikningsí írið (almanaksárið). 

1. mgr. 3. gr. hljóði svo: 

A fyrsta fundi nýkjörinnar gar: sér forseta, svo og 1. og 2 

varaforseta úr hópi borgarfulltrúa til eins árs og sidan í Júní ár hvert. 
     

S
T
 ið
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3 

7. mgr. 8. gr. hljóði svo: 

Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, nema borgarstjórn ákveði að önnur 

röð skuli höfð. Forseti getur ákveðið, að tiltekin mál í fundargerð, sem á dagskrá eru, verði 

gerð að sérstökum dagskrárlið í framhaldi af þeirri fundargerð. 

   

d. gr. 

2. mgr. 9. gr. hljóði svo: 

Dagskrá borgarstjórnarfunda skal með sama fyrirvara send útvarpi og dagblöðum í 

Reykjavík. 

5. gr. 

4. mgr. 11. gr. falli niður. Greinin er svohljóðandi: 

Mál telst ekki samþykkt, nema helmingur viðstaddra borgarfulltrúa greiði því atkvæði. 

6. gr. 

12. gr. hljóði svo: 

Borgarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með a.m.k. 

einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

a. Hina árlegu fjárhagsáætlun borgarinnar. 

b. Ársreikninga borgarinnar og fyrirtækja hennar. 

c. Reglugerðir, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

d. Áætlanir fyrir Reykjavíkurborg, sem gilda eiga til lengri tíma, svo sem skipulags- og 

framkvæmdaáætlanir. 

e. Beiðni um aðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

21. gr. hljóði svo: 

Borgarfulltrúum er heimilt að kynna sér skjöl borgarinnar og þeir eiga óhindraðan 

aðgang að stofnunum hennar og starfsemi.
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8. gr. 

2. mgr. 29. gr. falli niður. Greinin er svohljóðandi: 

Nú næst ekki meirihluti í borgarstjórn fyrir ráðningu borgarstjóra og getur þá ráðherra 

ákveðið, að borgarstjórnarkosningar skuli fara fram á ný. 

9. gr. 

2.ti. 37. gr. breytist og hljóði svo: 

Fimm menn í byggingarnefnd aldraðra og fimm til vara. Formannskjör. 

10. gr. 

Við 37. gr. bætist nýr líður, nr. 11, svohljóðandi: 

Fimm menn í skólamálaráð Reykjavíkurborgar og fimm til vara. 

Il. gr. 

Við 3. mgr. 38. gr. bætist: 
„.. Þó fellur umboð nefndar sjálfkrafa niður, þegar 4 ár eru liðin frá því að nefndin var 

kosin. 

12. gr. 

á. mgr. 39. gr. breytist og hljóði svo: 
Um starfsmenn borgarinnar gilda reglur um réttindi og skyldur starfsmanna Reykjavík- 

urborgar frá 7. desember 1967 með síðari breytingum. 

13. gr. 

6. mgr. 39. gr. falli niður. Greinin hljóðar svo: 

Skylt er starfsmönnum að hlíta breytingum á starfssviði sínu, enda missi þeir einskis af 

launum við þá breytingu. 

14, gr. 

Lagatilvitnanir, sem breytast skv. lögum nr. 8/1986 eru þessar: 

1. gr. Par skal vitnad i framangreind låg. 

2.tl.8. gr. Tilvitnun í 2. gr. samþykktar þessarar sbr. og 6. gr. laga nr. 8/1986. 
23. gr. Þar skal vitnað í 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 
26. gr. 2. mgr. Þar skal vitnað til 56. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

27. gr. 1. mgr. Þar skal vitnað til 56. gr. laga nr. 8/1986. 

35. gr. 3. mgr. Þar skal vitnað til 8. kafla laga nr. 8/1986. 

, 15. gr. 

Akvæði tila bráðabirgða breytist svo: 
1. mgr. falli niður. 

Samþykkt þessi sem borgarstjórn Reykjavíkur 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, 4. janúar 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir, 

Þórhildur Líndal.
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. - 

GJALDSKRA 

fyrir prófun búvéla. 

Söluverð búvéla Prófunargjald 8) 
kr. kr. 

Undir 10 000 ...... IR A HR a 7 500 

10 000 49 990 ss erne 9 300 

50 000-— 99 909 ss reen 11 100 

100 000—149 999 serene 12 900 

150 000—199 999 ss rene 14 700 

200 000—-249 099 |... A AN sr 16 500 

0 -299 999 AÐ sr 18 300 

300 000--349 999 ss reen A 20 400 

350 000—399 999 0000... vers FRI FR 21 900 

400 000—-449 099 00, sr NR 23 700 

450 000—499 909 |... 25 500 

500 000—549 999 ...0.0... 27 200 

550 000—599 999 29 100 

600 000 Eða hærra ............ 00. 30 900 

Ef umboðsmaður óskar eftir að prófun sé hæ ætt áður en fullnaðarprófun er lokið (9. gr. 

rg. um prófun búvéla nr. 7 9. janúar 1976) skal greiða gjaldið í hlutfalli við notkunartíma 

vélarinnar eða eftir nánari ákvörðun Rannsóknastofnunar landbúnaðarins. 

Gjaldskrá þessi er sett skv. heimild í lögum nr. 64 21. maí 1965 og öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 4. janúar 1988. 

Jón Helgason. Jón Höskuldsson. 

(3. janúar 1988 Nr. 30 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð frá 9. desember 1987, um breytingar á 

reglugerðum um greiðslur sjúkratryggðra samkvæmt lögum um 

almannatryggingar. 

1. gr. 

Við 1. gr. bætist ný málsgrein, sem verði 4. mgr. og orðist svo: 

Krabbameinsleit á heilsugæslustöðvum og hjá heimilislæknum. 

Vegna krabbameinsleitar á heilsugæslustöðvum og hjá heimilislæknum (legstrok og 

mynd af brjóstum) skal greiða kr. 500 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 krabbameins- 

leitar. Elli- og örorkulíteyrisþegar s greiða kr. 170. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 43. gr. laga um almannatryggingar, nr. 67/1971, með 
síðari breytingum öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 13. janúar 1988. & S LygsIni „ J 

Guðmundur Bjarnason. Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 

Bætur almannatrygginga skulu hækka um 2% frá 1. febrúar 1988 frá því sem þær eru í 

Janúar 1988. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 79. gr. laga nr. 67/1971, um almannatryggingar, 

með síðari breytingum, öðlast gildi 1. febrúar 1968. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. janúar 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
Páll Sigurðsson. 
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SAMÞYKKT 

fyrir menningarmiðstöð að Laugalandi, Holtum. 

Í. gr. 

Markmið menningarmiðstöðvarinnar skal vera að skapa sem besta aðstöðu fyrir: 

a) Skólahald Laugalandsskóla í samvinnu við skólanefnd. 

b) Safn bóka, skjala, mynda og nýsiefnis. Einnig fyrir hverskonar fræðiiðkanir í tengslum 

við safnið og útlán efnis sbr. 7. gr. 
c) Almennar íþróttaiðkanir. 

d) Lista-, félags- og fundarstarfsemi íbúa aðildarhreppanna. 
e) Móttöku utanaðkomandi aðila sem flytja menningarlegt efni, svo sem tónlistar- og 

leikhópa, listsýningar o.fl. 

„ 
2. gr. 

Eigendur og rekstraraðilar menningarmiðstöðvarinnar eru Ásahreppur, Holtahreppur 

og Landmannahreppur í Rangárvallasýslu. Rekstrarkostnaður skal skiptast eftir sömu 

hlutföllum og gilda um rekstur Laugalandsskóla. 

3. gr. 

Stjórn menningarmiðstöðvarinnar skipa 4 menn. Skulu hreppsnefndir aðildarhrepp- 

anna kjósa einn mann í stjórnina hver að afloknum hverjum sveitarstjórnarkosningum og 

annan til vara. Þá skal skólastjóri Laugalandsskóla eiga sæti í stjórninni. Flytji stjórnarmað- 

ur burt úr þeim hreppi sem hann er kosinn í skal varamaður taka sæti hans. 

Formaður stjórnar skal vera frá aðildarhreppunum til skiptis eitt ár í senn. (Fyrstu 2 

árin eftir hlutkesti). Að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf með sér verkum. 

4. gr. 

Verkefni stjórnar eru: 
a) Að ráðstafa húsnæði til notkunar að því leyti sem ekki er undanskilið í 6. og 7. gr. 
b) Að ráða starfsfólk sem nauðsynlegt er til þess að rekstur geti gengið eðlilega.
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c) Ad åkveda gjald fyrir 

in nheimtu bess. 

d) Að sjá um að húsi og munum sé vel við haldið og eðlileg endurnýjun áhalda og búnaðar 

fari fram. 
Að sjá til þess að ræsting og umgengni sé jafnan í góðu lagi bæði úti og inni og að ýtrasta 
hreinlætis sé gætt. 

f) Að sjá um fjárreiður og reikningshald stöðvarinnar. 

) Að sjá til að haldin sé nákvæm dagbók um notkun stöðvarinnar umfram notkun 

Laugalandsskóla skv. 6. gr. og bókasafns skv. 7. gr. 

h) Að halda aðalfund skv. 5. gr. og aðra fundi eftir því sem tilefni gefast til. 

Skylt er að halda stjórnarfund hvenær sem einn stjórnarmaður óskar þess. Falli atkvæði 

jöfn á stjórnarfundi skal atkvæði formanns ráða. 

Halda skal gerðarbók um alla fundi. 

afnot stöðvarinnar, bæði aðgangseyri og leigugjald og sjá um 

  

    

Øg 
5/ 

  

5. gr. 

Aðalfund skal halda ár hvert eigi síðar en í febrúar. 

Til hans skal boða með minnst viku fyrirvara. 

Rétt til setu á aðalfundi eiga: 

Allir kjörnir sveitarstjórnarmenn í aðildarhreppunum. 

tjórn menningarmiðstöðvarinnar. 

Skólanefnd L: 1ugalandsskóla. 

a) 

0): 
c) 
d) Safnsnefnd aðildarhreppanna (sbr. 7. gr. 

) 
) 
) 

b 

    

e 

f 

g 

Fu ls kennara Laugalandsskóla á skólanefndarfundum. 

Fulltrúi kventfélaga og ungmennafélaga á svæðinu, einn fyrir hvert félag. 

Aðrir íbúar aðildarhreppanna með málfrelsi og tillögurétt. 
Á aðalfundi sker einfaldur meirihluti úr um afgreiðslu mála nema samþykkt tillögu feli í 

sér fjárútlát fyrir hreppana, þá nægir beiðni eins sveitarstjórnarmanns til að tillögunni skuli 

vísað til hreppsnefndanna til afgreiðslu. Komi ekki fram slík beiðni fær tillagan venjulega 

afgreiðslu aðalfundar þótt hún feli í sér fjárútlát. 
Á aðalfundi skal stjórnin leggja fram skýrslu um starfsemi liðins árs svo og endur- 

skoðaða reikninga til afgreiðslu. Þar skal og leggja fram drög að gjaldskrá fyrir húsið og 

áætlun um nýtingu þess og viðhald. 

Aðalfundur kýs 2 endurskoðendur til eins árs og 2 til vara. Formannaskipti samkvæmt 

3. gr. skulu vera að loknum aðalfundi 

6. gr. 

Laugalandsskóli skal hafa forgang að notkun á einstökum hlutum hússins sem hér segir: 

Íþróttahús, hliðarrými þess og fyrirhuguð sundlaug: Alla reglulega skóladaga til 

klukkan 16 og einn skóladag í viku áfram til klukkan 19. 

Eldhús, matsalur, leiksvið, svalir: 28. ágúst til 31. maí mánudaga til föstudaga. Þó skal 

ætíð haft samráð við matráðskonu skólans ef lána skal vélar eða áhöld í eldhúsi. 

Almennar skólastofur: 28. ágúst til31. maí alla daga vikunnar. 

Smíðastofa og aðrar skólastofur sem útbúnar kunna að verða til sérnota, sömuleiðis 

norðurhluti kennslurýmis yngri barna í kjallara (Súlnasalar): Allt árið. 

Stjórnunarrými: Skrifstofa, kennarastofa, vinnuherbergi kennara, ljósritunaraðstaða og 
áhalda- og bókageymslur: Allt árið. Öll notkun húsnæðis innan ofangreindra marka er háð 

samþykki skólastjóra hverju sinni. 

Þurfi skólinn á meira húsnæði að halda en hann hefur forgang að, samkvæmt 
ofansögðu, þarf hann að sækja um og greiða fyrir það eins og aðrir.
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im 
/. gT gr. 

Samstarfshrepparnir stefna að því að koma upp sameiginlegu almennings- og skóla- 
safni. Setja skal safninu sérstaka stjórn og reglur um starfsemi þess. 

Skóli og safnsnefnd hafa allt árið full yfirráð yfir húsnæði safnsins. 

8. gr. 

Allir notendur menningarmiðstöðvarinnar skulu greiða gjald fyrir afnot sín nema 

Laugalandsskóli innan þeirra marka sem sett eru í 6. gr. og safnsstjórn samkvæmt 7. gr. 

9. gr. 

Stjórn menningarmiðstöðvarinnar er heimilt að ráða húsvörð og fela honum fram- 
kvæmd á fleiri eða færri verkum stjórnar samkvæmt 4. gr. 

Húsverði skal sett erindisbréf sem greini sem nákvæmast verksvið hans, réttindi og 
skyldur. 

Húsvörður skal reglulega gera skil á þeim fjárreiðum sem honum eru faldar til 

gjaldkera hússtjórnar. 

10. gr. 

Óski sveitastjórnir ein eða fleiri eftir endurskoðun þessarar samþykktar skal beiðni um 
það lögð fram á aðalfundi og stjórn menningarmiðstöðvarinnar vinna að málinu til næsta 

aðalfundar. 

11. gr. 

Samþykkt þessi tekur gildi strax og hreppsnefndir Ása-, Holta- og Landmannahrepps 
hafa samþykkt hana og hún verið staðfest af menntamálaráðuneytinu. 

Menntamálaráðuneytið, Í1. janúar 1988. 

Birgir Ísl. Gunnarsson.   
Knútur Hallsson. 

Nr. 33 4. januar 1988 

REGLUR 

um kaup rikisins å våtryggingum. 

1. gr. 

Reglur þessar skulu gilda um vátryggingar allra ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja. 

Fjár:málaráðuneytið, fjárlaga- og hagsýslustofnun, hefur yfirumsjón með vátrygginga- 

málum ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja, eftir því sem nánar segir í reglum þessum. 

, 
2. gr. 

Ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki skulu að jafnaði einungis kaupa þær tryggingar sem skylt 
er að hafa lögum samkvæmt og er þeim óheimilt að gera vátryggingasamninga, nema með 

þeim undantekningum sem í reglum þessum greinir. 

3. gr. 

Tryggingar ríkisins gagnvart starfsmönnum þess ákvarðast í kjarasamningum sem 

fjármálaráðuneytið gerir fyrir hönd ríkissjóðs og samkvæmt lögum. Tryggingar þessar skulu 

vera í eigin áhættu ríkisins.
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4. gr. 

Fjármálaráðuneyti, fjárlaga- og hagsýslustofnun, ákveður hvort ríkissjóður tryggi 
sérstaklega verðmætar eignir og ákveðnar áhættur vegna starfsemi ríkisins. 

Telji ríkisstofnun eða ríkisfyrirtæki að það hafi þá sérstöðu að nauðsynlegt sé að keypt 

verði ákveðin trygging skal sótt um undanþágu frá þessum reglum til fjárlaga- og 

hagsýslustofnunar, sem getur veitt undanþágu í einstökum tilvikum, að fenginni umsögn 

ráðuneytis viðkomandi stofnunar. Umsókn skal vera skrifleg og rökstudd. 

5. gr. 

Tryggingar sem samþykkt er að kaupa skal bjóða út á nokkurra ára fresti eftir því sem 

lög heimila og ástæða er til að mati fjárlaga- og hagsýslustofnunar. 

6. gr. 
Tjón á munum í eigu ríkisins eða tjón sem það ber ábyrgð á samkvæmt lögum, 

réttarvenju eða samningum er í sjálfsáhættu viðkomandi ríkisstofnunar og greiðist af 
rekstrar- og framkvæmdafé hennar. 

Sé um að ræða stærra tjón en svo að það verði greitt af rekstrar- og framkvæmdafé 

stofnunar er heimilt að sækja um sérstaka fjárveitingu. Verði eignartjón skal fjárlaga- og 
hagsýslustofnun í samráði við ráðuneyti stofnunar meta hvort eign verði endurnýjuð og 
hverjar teljist hæfilegar bætur. 

7. gr. 

Verði tjón ber forstöðumönnum og starfsmönnum stofnunar að gera nauðsynlegar 
ráðstafanir til að draga úr því og afstýra frekara tjóni. 

Þessar reglur breyta í engu þeim reglum og venjum sem gilda um skoðun opinberra 
aðila á vettvangi tjóns. 

8. gr. 

Allt meiri háttar eignatjón skal tilkynna til fjárlaga- og hagsýslustofnunar, sem tilnefnir 

skoðunarmann er metur tjónið. Sé sótt um fjárveitingu skal skýrsla hans fylgja umsókn. 

Embætti ríkislögmanns fjallar um bótakröfur á hendur ríkinu, einstakri ríkisstofnun eða 
fyrirtæki, samanber lög nr. 51, 23. júní 1985. 

9. gr. 

Ákvæði reglugerðar þessarar gilda um sjálfseignarstofnanir sem ríkið kostar að fullu, 
eftir því sem við getur átt. 

10. gr. 

Reglur þessar gilda frá og með 1. janúar 1988. 

Frá sama tíma falla úr gildi reglur nr. 74/1974, um sama efni. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þar til annað er ákveðið halda núgildandi samningar um tryggingakaup gildi sínu. 

Fjármálaráðuneytið, fjárlaga- og hagsýslustofnun, 4. janúar 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

Magnús Pétursson.
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Borgarness. 

1. gr. 

RAFORKUGJÖLD. 

Almennur taxti 

Orkugjald ............. IR HR 5,53 kr/kWh 

Fastagjald ................... HR NR 1 630,00 kr/år 

Afltaxti 

Rafmagn til meiri háttar vélanotkunar. 

Orkugjald „...........0.00 0... HR 1,39 kr/kWh 

Aflgjald ........00... 0. ne kk rrrnene 7 039,00 kr/kW/år 
Fastagjald ...... ANNARRA seen 12 401,00 kr/år 
Mæling miðuð við 15 mínútna meðalgildi afls. Lágmarksafl 

30 kw. 

Húshitunartaxtar 
Orkugjald ...........0.0. 0. HIRÐ 3,86 kr/kWh 

Án rofs 
Orkugjald .........0.... 0 HA 1,87 kr/kWh 
Rof allt að 4 h/d 
Orkugjald ............... 
Rof allt að 12 h/d 
Fastagjald .........0.....0.. 0. kr rkkne 5 044,00 kr/år 

Fyrir taxta C1, C2 og C3. 

5 = að
 

= = 

” . 
á. ET. 

TENGIGJÖLD. 

    

Gijaldskrár- Málstraumur 

liður stofnvara kr 

T1 63A 1-fasa 7 

T2 63A 3-fasa 
T3 100A — 
T 4 200A — 

T5 315A - 18 
T 6 400A — 234 500,00 

T 7 630A — 368 900,00 
T8 710A — 416 900,00 

T 9 1200A — 703 700,00 

Onnur åkvædi: 

a) Um heimtaugar: 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa 

eða töflu. 
Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug. Fyrir hvern umfram- 

metra greiðist sem svarar “40 hluta tengigjalds. 

Tengigjald fyrir loftlínuheimtaug reiknast eftir kostnaði.
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b) 

þe
 

to 

Um spennistöðvar: 

Þegar spennistöð er byggð að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda, skal notandi 
leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 

rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja öllum 

skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að 
kostnaðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina kemur til 

frádráttar tengigjaldi, þó aldrei meira en gjaldinu nemur. 

Um bráðabirgðaheimtaugar: 

Fyrir bráðabirgðaheimtaug skal greiða eftir kostnaðarreikningi. 

Um spennubreytingu: 

Ef 220 V notendakerfi er breytt í 380/220 V kerfi, kostar rafveitan breytingu á 

heimtaug. Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug og rafbúnaði innan húss, sem af 

þessu kann að leiða. 
Almennt um heimtaugar: 

Gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum hverfum skal 

greiða eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spennistöðvar. 

Tengigjald fellur í gjalddaga þegar sótt er um heimtaug eða spennistöð. 

YMIS AKVÆÐI. 

Sérákvæði um rafmagnssölu. 

1.1. Rafmagn til mannvirkjagerðar. 

Fastagjald .............0. 000... 2 757,00 kr/a 

Orkugjald ..........0..0. 00. 8,39 kr/kWh 

I.2. Gjöld vegna götulýsingar og annarrar útilýsingar. 

Aflgjald 00... 9 896,00 kr/kW/a 

midad vid uppsett afl 
Viðhaldsgjald ................ AIN 12 150,00 kr/kW/a 

miðað við uppsett afi 

Gjaldsamtals .........0...000 20 22 046,00 kr/kW/a 

(5
3)
 

Onnur séråkvædi. 

Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki 

rafveitunefndar, að selja rafmagn eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi 

lengur en til tveggja ára í senn. Undir þennan lið fellur raforka til götu- og 

hafnarlýsingar í Borgarnesi. 

Önnur ákvæði gjaldskrár, ótalin. 
2.1. Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar skv. C lið: 

að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar, 

að vélaafl, spennar og línur þoli álagið, 

að straumur sé rofinn á tilskildum tímum með sjálfvirkum búnaði og kosti 

notandinn tengingu hans, 

að tæki, lagnir og hitabúnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og settum 

reglum, m.a. ofnar fasttengdir og hafi rofa og hitastilla. 

Um fasvikstuðul hjá notanda. 

Ef stuðullinn er lægri en 0,85, getur rafveitan krafist þess að notandinn geri 

ráðstafanir til að hækka stuðulinn á sinn kostnað upp í það gildi en greiði að öðrum 

kosti hærra verð fyrir raforkuna. 

tJ
 

n
a
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2.3. Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 100,00. 

2.4. Um dráttarvexti. 
Rafveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna rafmagnsreikninga eins 

og dráttarvextir eru reiknaðir á hverjum tíma, enda hafi tilkynning um beitingu 

dráttarvaxta verið send notanda með reikningi eða á annan hátt. 

Um sölugjöld. 
Söluskattur 25% samkvæmt lögum, er innfalinn í raforkugjöldum samkvæmt 

gjaldskrá þessari, nema í C liðum og viðhaldsgjaldi götulýsingar. 

2.6. Breytingar á gjaldskrá. 

Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar að fenginni 

staðfestingu iðnaðarráðuneytisins, enda miðast gjaldskráin við það, að tekjur raf- 

veitunnar standi undir rekstrargjöldum hennar svo og aukningu veitukerfisins. 

to
 

in
 

3 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. febrúar 1988 og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 512, 24. 

nóvember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 15. janúar 1988. 

F.h.r 

Páll Flygenring. 

    

Guðrún Skúla dóttir. 

Z nm (9
9)
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REGLUGERÐ 

um búfjárhald í Þorlákshöfn. 

1. gr. 

Tilgangur reglugerðar þessarar er að hafa stjórn og yfirsýn yfir bút Hårhald í Þorlákshöfn 

til þess að koma megi í veg fyrir að gróðurlendi sé spillt, koma í veg fyrir ágang búfjár á lóðir 

hreppsbúa og gæta þess að hús fyrir búpening og önnur aðstaða sé þrifa leg og Í samræmi við 

vilja sveitarstjórnar á hverjum tíma. 

a
 

2. gr. 

Búfjárhald er óheimilt í Þorlákshöfn án leyfis sveitarstjórnar Hestahald er þó heimilt á 

til þess skipulögðum svæðum enda uppfylli menn þau skilyrði sem sveitarstjórn setur á 

hverjum tíma. Sá sem hyggst sækja um leyfi til bút) árhalds skal senda skriflega umsókn til 

sveitarstjórnar. Í umsókn skal tilgreina tegund og fjölda búfjár og húsakost. 

3. gr. 

Telji sveitarstjórn að umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem krafist er skal veita 

umsækjanda leyfi til búfjárhalds, en það skal takmarkast við ákveðinn fjölda búfjár. Veitt 

leyfi til búfjárhalds skuldbindur Ölfushrepp þó ekki til að sjá leyfishöfum fyrir beitilandi eða
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annarri aðstöðu. Leyfi er gefið út á nafn og er ekki framseljanlegt. Leyfið er háð reglugerð 

þessari og er uppsegjaniegt með Í árs fyrirvara miðað við 1. júní. Sé leyfi sagt upp skal allt 

búfé farið úr landi Þorlákshafnar eigi síðar en 3 mánuðum eftir að uppsögn tekur gildi og má 
eftir þann tíma selja það á uppboði eða slátra því á kostnað eiganda. Ef leyfishafi brýtur 
reglur um meðferð búfjár og gætir þess ekki á fullnægjandi hátt má afturkalla leyfið með 
viku fyrirvara. Heimilt er sveitarstjórn að innheimta gjald fyrir leyfi til búfjárhalds. 

4. gr. 

Ef maður heldur búfé án heimildar skal hreppstjóra falið að taka það í sína vörslu og 
selja það á uppboði eða slátra því. Öll lausaganga búfjár er bönnuð í Þorlákshöfn, búfé sem 
gengur laust skal hreppstjóri láta handsama og taka í vörslu. Ennfremur geta þeir er fyrir 

ágangi verða látið handsama ágangsfénað, en beir skulu skýra hreppstjóra frá því tafarlaust. 
Eigendum slíks ágangsfénaðar ber að greiða allan kostnað af handsömun og geymslu 

fénaðarins áður en hann er afhentur, innan 48 klukkustunda. Eftir þann tíma verður 

búfénaðurinn seldur á uppboði. Ákvæði þessarar greinar svo og 3. greinar gilda einnig um 
búfé í eigu annarra en íbúa Ölfushrepps. 

5. gr. 

Eftir 2. februar 1988 verda aðeins leyfðar byggingar fyrir búfénað á til þess skipulögðu 

svæði og skulu þeir er hyggjast byggja slík hús fá teikningar og byggingarskilmála á skrifstofu 
Olfushrepps. 

6. gr. 

Í byrjun kjörtímabils skal sveitarstjórn kjósa 3 menn og 3 til vara í búfjárnefnd. Nefndin 

skal vera sveitarstjórn til ráðuneytis í öllum málum sem búfjárhald varða í Þorlákshöfn. 

Einnig er sveitarstjórn heimilt að fela nefndinni að annast um framkvæmd tiltekinna atriða í 

þessum málum og setja nánari reglur um framkvæmd þeirra. 

7. gr. 

Þeir sem við gildistöku þessarar reglugerðar eiga eða hafa í umsjón sinni búfé sem fellur 

undir ákvæði reglugerðar þessarar skulu innan 2ja mánaða frá gildistöku hennar, tilkynna 
búfjárhald sitt og sækja um leyfi fyrir því. 

Búfénaður sem ekki hefur verið sótt um leyfi fyrir að þeim tíma liðnum skal tekinn í 

vörslu af hreppstjóra og boðinn upp eða lógað að undangenginni aðvörun sem eigi hefur 
verið sinnt. 

8. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari 

skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi sem sett er af hreppsnefnd Ölfushrepps samkvæmt heimild í 1. gr. laga 

nr. 44 23. maí 1964 um búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum staðfestist hér með til að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. janúar 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Þórhildur Líndal. 
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GJALDSKRÁ 
fyrir dýralækna. 

í. KAFLI 

Viðtöl, abmennar rannsóknir og aðgerðir. Kr 

ilýtt a athuguð sjúkdómslýsing .........0..0... 0... ekkert gjald 

2. talisima ..........000 0. AA ekkert gjald 
    

      

L 

Einföld skoðun á hí 
E , 

Ss koðun í 

    

   

      

   

      

    

Aldursákvörður 

auma 

kviðarhol 

magi 

aðskotahlutur úr opum líkamans 

urður á spena 

   

ar aðgerðir ... . 219,06    

  

   
   

    

ð felliböndum 

arhófur 

ortis æxli 

rás eða vélinda 

  

„ins eða aðskoðahluta í því 

ir sár með saumi 

      
    

  

um meirthát 

  

samkomulag 

ur hest 

ipir) (trepanationir) 

<laufum stårgripa 

jald)  
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IL KAFLI 

Sérstakar aðgerðir. 

A. Geldingar: 

20
0 

IN
D 
f
n
 

n
n
 

Hestur 3ja vetra eða yngri .......0.00.. 0. 
Hestur ára vetra Og Eldri ..........00. 00 
Hrútur og naut (00.00.0000 
Hundur og göltur „......0000.. 00 
Smågris .....0...... 

Köttur og pokagtís .......0.0.0.... 0 

B. Burðarhjálp: 

(SE
N 

oo
 
s
e
n
n
 

StÓTgrIPIr 20.00.0000. 

Stórgripir, fóstur limað .....0.0.0.0000.. 
Leg sett inn, kýr, gylta .......%. 200... 
Legsettinn, kind ........000000... seeneeeenneeeeerneee 

Legsnudra .......... ener e nr 

Legsnuðra, Ær ......0.00 0 

Fæðingarhjálp, Ær ss seen eee eeeeeeee 
Fæðingarhjálp, gylta ....000.00.00 00 
Fæðingarhjálp, smærri dýr .....0.0.0.000.0 

. Teknarhildir.....000 0 

C. Aðgerðir gegn ófrjósemi: 

sn
 

Aðgerðir gegnum endaþarm. fagrannsókn, fyrstu tvær ....... 

Aðgerðir gegnum fæðingarveg .....0.0.000... 

Sæding stårgripa .......00000. ennen neeveveeennee 

Sæding loddyra, hver læda ss 

Sæðistaka, loðdýr, hvert dýr ..0.....0.0..0 0 

D. Bólusetningar: 

1. Garnaveiki (yfir 30 dýr, hálft gjald) ........000000 
2. Gegn snýkjudýrum (yfir 50 dýr, hálft gjald) ......0.0........ 

„
t
m
 

Hi. KAFLI 

Vottorð, sérstök próf, rannsóknir og taka sýnishorna. 

Heilbrigðisvottorð „00... 

Skoðun og heilbrigðisvottorð ......000. 
Vottorð vegna vátryggingar eða réttarhalda ..........0...... 

„ Berklapróf, fyrsti 3 gripir ........0.... eeessee 
. Blóðsýni: 

a) Stórgripir, fyrstu 3 stórgripir 20.00.0000... 
b) Sauðfé, fyrstu 3 kindur ........000.... 
c) Agglutinationspróf á alifuglum .........0.... 

Rannsókn á Sýni ........000000. 

a) Krufning stårgripa 2... sees eeeeeeee 
b) Krufning smærri dyra 2... sees 

Nr. 36 

Kr. 

319,17 

459,34 

127,65 

229,91 

63,79 

114,95 

289,87 
545,50 
459,90 
229,91 
387,01 
153,22 
127,65 
204,42 
217,07 
433,58 

102,23 

178,82 

153,22 

175,99 

281,91 

63,75 
34,84 

Kr. 

127,65 

217,14 

748,65 

71,16 

51,37 

36,97 

7,58 

191,55 

362,69 

153,22
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4. a) Skoðun á kynbótahrossum og vottorð vegna útflutnings ... 748,75 

b) Itarleg skodun hrossa vegna viðskipta ásamt vottorði: 

i. fyrstu þrjú, kr/stk. ........ IR 288,79 

ii. fleir en þrjú, kr/stk. .......... 00... 217,14 

c) Eftirlit við útskipun, reiðhross og sláturhross ............ 51,37 

IV. KAFLI 

Heilbrigðisskoðun á kjöti. Kr. 

A. Sauðfé ............. AR HAIR 3,05 

B. Kálfar ........ sr SANNAR 22,97 

C. Nautgripir, hross og svin ........ REESE 45,92 

V. KAFLI 

    

Ferðakostnaður. Kr. 

1. Útkall ......0. SARA 109,83 
2. Tímagjald á ferðalögum ........%... 0... 376,51 

Almennt skal mida timagjald vid 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 

Etirlit. 

Eftirlit með hreinlæti í mjólkurframleiðslu Kr. 

a) Ákú ..... IR 48,10 

b} Meðsýnatöku ...........2000. . 74,03 

2. Eftirlit með hreinlæti í sláturhúsum/ eða t tímakaup BHMR .... 1 103,73 

3. Eftirlit með garnaveikibólusetningu, sauðfjárböðun og hunda- 

hreinsun pr. hrepp 22.00.2002... 0. 3 047,69 

4. Eftirlit með sæðingarstöðvum á ári ................. NR 8 685,01 

S. Eftirlit með fiskeldisstöðvum ......0..0... 00 8 678,90 

a) Smærri seiðaeldisstöðvar .........0.000 0. … 4 339,45 

b) Sýnataka úr eldisfiski ..........0..0.0 0... 34,54 

c) Sótthreinsun hrogna pr. lítra .........0.0........... 27,55 
d) Tímagjald ..........0..%... 0. 376,51 

  

VIL. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

I. Nú er einhver aðgerð eða rannsókn eigi á færi héraðsdýralæknis, eða hann getur eigi 

ramkvæmt 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 bann, er hann hefur af útvegun aðstoðarinnar. 
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Fyrir endurteknar aðgerðir eða rannsóknir á sama sjúklingi komi hálft gjald, nema 

annað sé sérstaklega tilgreint 

Nú eru tvær eða fleiri aðgreindar aðgerðir gerðar á sama grip og kemur þá fullt gja 

fyrir eina aðgerðina (þá, sem hæst er metin), en hálft gjald fyrir hinar. 

Nú þykir héraðsdýralækni eða heilbrigðisstjórn vegna smithættu ástæða til þess að rann- 

saka 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. 

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. 

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. 
Þegar dýralæknir ferðast í þágu hins opinbera, ber honum að fá greiddan | og 

ferðakostnað, samkvæmt reglum ferðakostnaðarnefndar, skv. akstursbók sbr. 

Vitjunum, er berast fyrir ki. 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. febrúar 1988. Jafnframt fellur úr gildi eldri gjaldskrá fyrir dýralækna nr. 112 

12. júlí 1966 með síðari breytingum. 

Landbúnaðarráðuneytið, 22. janúar 1988. 

Jón Helgason. 0 

Jóhann Guðmundsson. 

14. Janúar 1988 Nr. 37 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Skv. heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 og að fenginni tillögu borgarráðs hefur 

verið ákveðið: 

0
 

mm
 að biðskylda verði á Flókagötu, Uthlíð og Skaftahlíð gagnvart Stakkahlíð, 

að stöðvunarskylda verði á Bólstaðarhlíð gagnvart Stakkahlíð, 

að aðalbrautarréttur verði á götunum Straumi og Streng að því undanskyldu, að umferð 

um Straum víki fyrir umferð um Streng og umferð um Streng víki fyrir umferð um 

Höfðabakka 

Ákvörðun þessi tekur gildi 17. febrúar 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 14. janúar 1988. 

Böðvar Bragason.



    

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Mosfellsbæjar. 

  

Hitaveita Mosfellsbæjar selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfurm þeim, sem gerð hafa 

í húsa, sem fá vatn frá aðfærsluæð, eftir þeim 
litaveitu Mi osfellsbæjar. 

  

ða gerð í Mosfellsbæ og til þeirra 

n settar eru í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð fyrir 

    

IT 

I 

Íitaveita Mosfellsbæjar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té Í 

1, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að    Ými hitaveitunnar. 

er a ifhent notanda um    samkvæmt I. og 

rennslismæli sem hitaveitan leggur til og annast viðh: id á 

öllu óheimilt að rjúfa i ; 

Hi itavel itan mun þó í sérstökum tilfellum afhenda vatnið um stillanlegan hemil. og þá 

; 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 hemlastillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni á ári, Í. 

desember ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta 

ur afi. 

       
    húseigsanda/notanda með 

  

insig 

      

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er 

I. Heitt vatn um rennslismæli: 

A. Eyrir hvern rúmmetra vatns ......... IR AÐ kr. 27,00 

Auk bess greidist mælaleiga fyrir hvern m ánuð sem hér segir: 

   

A. Mælir allt aððtommu ............ HR kr. 250,00 

B. Mælir Í tomma till2tommur .........0. 00. kr.  530,00 

C. Mælir 3 tommur eðastæri ..... AR a kr. 1 050,00 

2. Heitt vatn um hemi 

A.F astagjald á mánuði fyrir hvern aðalhemil ............ kr. 230,00 

B. Vatnsgjald ...... NR kr.  590,00 

  

ánuði fyrir hvern mínútulítra á háma irksstillir ngu hemils, sem 

kiptist bannig: 

IR BI kr.  200,00 

vere: RA kr 390,00 

  

M
 

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.
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Heimæðargjald Hitaveitu Mostel >ra sem hér segir, fyrir eina heimæð. 

Rúmmál húss. 

(utanmál m') Heimæðargjald 

Allt að 600 m? kr. 102 000,00 

600— 2 000 m” kr. 102 000,00 fyrir pr 
6 000 m? kr. 190 800,00 fyrir 2 000 „88 pr. m þar yf 

6 000—-10 000 m' kr. 403 500, Í fyrir 6 000 pr. m þar yfir 

Meira en 10 000 m? kr. 601 100,00 fyrir 10 000 ím' * 41, 76 pr. m? þar yfir 

  

00 m + 63,34 

  

yr. m þar yfir 

    

Heimæðargjald skal greiðast áður en heimæð tengist hitakerfi hússins, samkvæmt þ 

gjaldskrá. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum he 

hitaveitunni og skal þá greiða aukalega kr. 8 510,00 fyri 

  

mlum eða mælum frá 

hemil. 

  

7. gr. 
Hitaveitu Mosfellsbæjar 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 í Lö 

gjaldskrá þessari á hverjum tíma. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, 

heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með 

þessari. 

  

birtingablaði gildandi verð skv 

  

   
8. gr. 

1 Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

9, 

  

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsii 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. 770.,00 í hvert 

skipti 

10. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Mosfellsbæjar skal, hvenær sem er, Í 

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

fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varna 

misnotkun heita vatnsins. 

'jáls aðgangur að öllum 

  

  

  

   

  

gr 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Mostellsbæjar 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. 535, 8. desember 1987. 

Iðnaðarráðuneyvtið, 27. janúar 1988. 

F.h.r 

Páll Flygenring. 

  

          
ladóttir. 

  

Guðrún |
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Akureyrar. 

RAFORKU VERÐ. 

  

Orkugjald 

kr/kWh 

        

Almennir taxtar. kn al i 

Al heimilisnotkun so [ 707.00 4 17 

A? enn notkun 

Öll almenn notkun ótalin annars staðar 1 

  

I 
A3 Mannvirkjagerð ........ . er. | 

Afltaxtar. 

  

     

    

  

3 413,00 5 913,00 1,29 

3 413,00 5 997 00 0,70/0,63 

- og hafnarlýsing 

Hitataxtar. 

C1 Rofin daghitun. 

t x1,30 klst. HA AN 3 413,00 

C2 Rofin næturhitun. 

Roftimi 15 klst. å timab. kl. 06 til 24 3 413,00 1 

C3 Órofin hitun ... MR SN 3 413,00 2972,0 

Heimtaugagjöld. 

tt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við kerfi rafveitunn- 

Í greitt áður en tenging fer fram. 

  

|. Heimtaugarg 

  

Hei imtaugarp al 
    

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

  

        

   

y 

Á ðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Heimtaugargjöld 

Málsti 220 V kerfi 380 V kerfi 

A kr kr 

í S 2 

10 30 024 00 

3x 50 47 077.00 
3x 95 70 615,00 

260 89 446,00 125 9: 

315 117 692,00 164 770,00 

3x 3 100 153 000,00 211 846,00 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

kr. kr/m. kr/stólpi 

63 A fasa 06.00 10 240,00 

03 A fasa 206,00 11 877,00 

0 A 3-fa I 066,00 13 653,00 

  

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í i 

hvern stólpa innan lóðarmarka f loftlinuheimtaug. 

  

  

  

rir     gsheimtaug., og 
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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. 

Hati gjald fyrir raforku eigi verið greitt. svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald 

fyrir enduropnun veitunnar kr. 611,00. 

Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á staðinn til lokunar, jafnvel þótt lokun sé 
ekki framkvæmd. 

Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni tafarlaust lokað, og 

verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefir greitt gjald til rafveitunnar kr. 
611,00. 
Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafi hjá notendum ef úttekið launafl nemur 

50% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 30 mín. meðalgildi afls. 
Söluskattur 25% samkvæmt lögum, er innifalinn í rafmagnsgjöldum samkvæmt gjald- 

skrá þessari að undanteknum C-liðum. 

Skýringar. 
Taxti fyrir almenna heimilisnotkun. Heimilt er einnig að nota taxtann fyrir sjúkrahús og 
önnur dvalarheimili. 

Taxti fyrir almenna notkun, sem ekki er getið um annars staðar. 
Taxti fyrir alla skammtímanotkun vinnuvéla, vinnuljósa og annars í sambandi við 
mannvirkjagerð. 

lðnaðartaxti. Þar sem vélaafl er að lázmarki 30 kW og nýtingartími minnst 1000 klst. á 
ári. 

Þessi taxti er ætlaður sem vélataxti en er þó heimilt í vissum tilvikum að sammæla aðra 
notkun með vélanotkuninni og bætist þá við gólfflatargjald, 68,00 kr/m!. 
Ef sú notkun er óeðlilega stór hluti af heildarnotkuninni, er heimilt að margfalda 
gólfflatargjaldið samkv. ákvörðun rafveitunnar. 

Taxti fyrir sölu á 11 kV. 

Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu er ákveðið af bæjarstjórn. 
Rotin daghitun. Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag, þó ekki lengur en 1) klst. í 
senn. 

Rofin næturhitun. Straumur er rofinn á tímabilinu 08 til 23. 
Órofin hitun.
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Önnur notkun. 

1. Rafveitan getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, sem hafa eigin 

vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær sem 

þarf að dómi rafveitunnar. 
2. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitan, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku eftir 

sérstökum samningi í hvert sinn. 

SØ 

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. 523. 27. 

nóvember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. nóvember 1986. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. FI 

Guðrún Skúladóttir. 
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REGLUGERÐ 

um bann við línuveiðum á Breiðafirði. 

Í. gr. 

Frá og með 29. janúar til og með 31. mars 1988 eru allar línuveiðar bannaðar á 

Flákanum í Breiðafirði sem markast af línum, sem dregnar eru á milli eftirgreindra punkta: 

1. 65713700 N — 24946'06 V 
2. 65%17'54 N — 24001'18 V 

3. 65707'28 N — 23%46'37 V 

4. 65902749 N — 24717'06 V 

2. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt lögum 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. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 26. janúar 1988. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson.   
Jón B. Jónasson. 
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AUGLYSING 
um skrå skv. 2. mgr. 19, gr. laga nr. 94/1986, um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna. 

STOFNUN STORF 
Menntamålaråduneyti. 

Öskjuhlíðarskóli, fjölskylduheimili Starfsmenn við sólarhringsvistun 

Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi Næturverðir 

Tilraunastöð Háskólans að Keldum Störf við umhirðu dýra, 4 menn 

Framleiðsla og dreifing lyfja, 5 menn 

Frumurækt, 2 menn 

  

Landsbókasafn Íslands Húsvörður 
Unglhingaheimili ríkisins Starfsmenn við sólarhringsvistun 

Ríkisútvarp Yfirverkfræðingur 

Umsjónarmaður, Skúlagötu 4 

Húsverðir 

Næturverðir 

Útv arpsþulir Útsendingarstjóri 

Símaverðir 

Landbúnaðarráðuneyti. 

Bændaskólinn á Hólum Fjósameistari 

L oðdýrahirðir 

Bændaskólinn á Hvanneyri Fjósameistari 

Refahirðir 

Laxeldisstöðin í Kollafirði Eldismaður 

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti. 

Almannavarnir Fulltrúi og aðrir starfsmenn 

Félagsmálaráðuneyti. 

  

Málefni fatlaðra, sambýli, vistheimili, Starfsmenn við sólarhringsvistun 

þjónustumiðstöðvar og meðferðarheimili 

Styrktarfélag vangefinna, sambýli og Starfsmenn við sólarhringsvistun 

vistheimili 

Skálatún, Mosfellsbæ Starfsmenn við sólarhringsvistun 

Sólheimar, Grímsnesi Starfsmenn við sólarhringsvistun 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti. 

Heilsugæslustöðvar Hjúkrunarforstjórar á H2 stöðvum 

Yfirlæknar á H2 stöðvum 

Læknar á HI stöðvum 

Ríkisspítalar 

Yfirlæknar, sem eru framkvæmdastjórar sviða 

Hjúkrunarforstjórar 

Starfsmannastjóri 

Deildarstjóri launadeildar 

Starfsmenn tölvudeildar (3)
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Bráðadeildir, allir starfsmenn nema annað sé tekið fram: 

Gjörgæsludeild 
Vökudeild og fæðingardeild 
Bráðamóttaka 

Skurðstofa, 4 skurðhjúkr.fræðingar 
1 sjúkraliði og 2 svæfingahjúkrunarfræðingar 

Bráðamóttökudeild á geðdeild 
Bráðamóttaka á göngudeild geðdeildar 

Meðferðardeildir, allir starfsmenn: 

2 lyflækningadeildir 

1 handlækningadeild 

1 barnadeild 

Legudeildir geðdeildar 

Barnageðdeild 
Lungnadeild, Vífilsstöðum 

2 öldrunarlækningadeildir og Kristnesspítali 
Kópavogshæli og Tjaldanes 
Krabbameinslækningadeild 

Hjúkrunardeild, Vífilsstöðum 

Stoðdeildir starfi eins og á stórhátíðum: 
Blóðbankinn 

Rannsóknastofur 

Röntgendeild 

Endurhæfingardeild 

Símaverðir 

Yfirmatráðskonur í eldhúsi (3) 

Lyfjafræðingur í apóteki 
Vakt- og flutningadeild 
Tæknideild: 

5 starfsmenn Landspítala og 1 á Kristnesi 

Eðlisfræði- og tæknideild: 

2 verkfræðingar 
2 rafeindatæknar 

Upplýsingar 
Þvottahús: 

vélstjóri og 2 þvottamenn 

Sótthreinsunardeild: 

2 hjúkrunarfræðingar 

Fjármálaráðuneyti. 
ÁTVR og húseignin Borgartún 7 Umsjónarmenn 

Næturverðir 

Lyfjaverslun ríkisins Starfsmenn við afgreiðslu lyfja 

Samgönguráðuneyti. 
Vegagerð ríkisins Starfsmannastjóri 

Deildarstjóri launadeildar 
Rekstrarstjórar 

Héraðsstjórar 

Vegaettirlitsmenn 3
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Vitastofnun Vitaverdir 

Flugmálastjórn Framkvæmdastjóri loftferðaeftirlits 

Deildarstjóri loftferðaeftirlits 

Flugumferðarstjórar 

Aðstoðarmenn í flugstjórn 

Flugvallaverðir 

Flugvallaeftirlitsmenn 

Slökkviliðsmenn 
Eftirlitsmaður vinnuvéla 

Radíóeftirlitsmenn 
Flugradíómenn 

Raftæknifulltrúar 
Yfirverkstjóri 

Eftirlitsmaður flugöryggistækja 

Verkstjóri eftirlitsmanna 

Deildarstjóri flugprófanadeildar 
Deildarstjóri radíódeildar 

Umdæmisstjórar 

Veðurstofa Íslands Yfirdeildarstjóri veðurspádeildar 
Verkefnisstjóri veðurspádeildar 

Eftirlitsmenn veðurspádeildar 
Háloftamenn, Keflavíkurflugvelli 
Rannsóknarmenn, Keflavíkurflugvelli 

Deildarstjóri tölvudeildar 

Veðurathugunarmenn, Hveravöllum 

Póst- og símamálastofnunin 

Fjármáladeild: 

Aðalendurskoðandi 

Aðalgjaldkeri 

Birgðastjóri 
Deildarstjóri hagdeild 

Tæknideild: 
Yfirverkfræðingur tæknirekstrardeild 
Yfirdeildarstjóri mælistofu 

Rafeindavirkjameistarar mælistofu 

Yfirverkfræðingur, gerfihnattaviðskipti 

Aðst. framkvæmdastjóri radíódeildar 

Yfirtæknifræðingur radíódreifistöðvar 

Yfirdeildarstjóri radíódreifistöðvar 

Deildarstjóri (tæknifr) radíósendistöðvar 

Yfirtæknifræðingur radíósendistöðvar 

Yfirverkfræðingur, sambandadeild 

Yfirverkfræðingur, línur 

Yfirdeildarstjóri, línur 

Yfirverkfræðingur, radíóleiðir 

Deildarstjóri (tæknifr) fjölsímadeil 

Yfirdeildarstjóri, fjölsímadeild 

Yfirverkfræðingur 2, sjálfvirkar símstöðvar 

Yfirverkfræðingur 1, sjálfvirkar símstöðvar 

Deildarstjóri, sjálfvirkar símstöðvar



Nr. 41 98 27. januar 1988 

Umsysludeild: 

Umsjónarmenn húsa 

Starfsmannadeild: 

Forstöðumaður starfsmannadeildar 

Deildarstjóri launadeildar 

Viðskiptadeild: 
Forstöðumaður Póstgíróstofu 

Símstöðin í Reykjavík: 
Yfirdeildarstjórar Í og 2, ritsíma 

Yfirvarðstjóri ritsíma 

Yfirumsjónarmaður ritsíma 

Símritari (1) 

Ritsímaritari (1) 

Yfirvarðstjóri langlínu 

Varðstjórar langlínu 

Talsímaverðir langlínu, 1 á hverri vakt 

Yfirumsjónarmaður talsambands við útlönd 

Talsímaverðir talsambands, 1 á hverri vakt 

Yfirdeildarstjóri sjálfvirkra símstöðva 

Næturverðir sjálfvirkra símstöðva (3) 

Yfirdeildarstjóri, bilanatilkynningar 

Deildarstjóri, eftirlit og viðgerðir 

Yfirtæknifræðingur, línudeild 

Póststofan í Reykjavík: 

(firdeildarstjóri böggladeildar 

Vestmannaeyjar: 

Stöðvarstjóri 

Yfirumsjónarmaður 

Símritari 

Umdæmi |: 

Umdæmistæknifræðingur 

Ísafjörður: 

Stöðvarstjóri 
Yfirumsjónarmaður með símritun 

Símritari 

Varðstjóri 

Talsímavörður 

Umdæmi 1: 

Umdæmistæknifræðingur 

Akureyri: 

Stöðvarstjóri 

Varðstjórar 

Talsímaverðir, Í á vakt 

Siglufjörður: 

Stöðvarstjóri 

Yfirumsjónarmaður með símritun 

Yfirsímritarar 
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Umdæmi ÍV: 

Umdæmistæknifræðingur 
Höfn: 

Stöðvarstjóri 

Yfirumsjónarmaður með símritun 
Loftskeytamaður 

Ritsímaritarar 

Neskaupstaður: 

Stöðvarstjóri 

Yfirumsjónarmaður með símritun 

Lotftskeytamaður 

Ritsímaritarar 

Radíóflugþjónusta, Gufunesi: 

Stöðvarstjóri 

Yfirdeildarstjóri 
Yfirvarðstjórar 

Kerfisfræðingur 

Tæknifulltrúi 

Yfirvarðstjórar 

Yfirumsjónarmenn 

Eftirlitsmenn með radíóflugþjónustu 

Yfirsímritarar 

Símritarar 

Loftskeytamenn 

Bifreiðastjórar 

Iðnaðarmaður 

Iðnaðarráðuneyti. 

Rafmagnsveitur ríkisins 

Fjármálaráðuneytið, 

Nr. 41 

Strandstöðvadeildin, Gufunesi: 

Yfirdeildarstjóri 

Deildarstjóri 

Yfirumsjónarmenn 
Yfirsímritarar 

Símritarar 

Loftskeytamenn 

Næturverðir við talstöðvaþjónustu 

Rjúpnahæð: 

Stöðvarstjóri 

Vatnsendi: 

Stöðvarstjóri 
Rafeindavirkjameistarar (3) 

Lóranstöðin, Gufuskálum: 

Stöðvarstjóri 

Tæknifulltrúi 3 

Yfirvélstjóri 
Flokksstjóri 

Umsjónarmaður 

Símvirki 

Verkstjóri iðnaðarmanna 

Vélgæslumenn (6) 

Loranmonitor, Keflavíkurflugvelli: 

Stöðvarstjóri 

Varðstjórar (4) 

Rafeindavirkjameistarar 

Tæknifulltrúi 

Rafveitustjórar 3 
Rafveitustjórar 2 

Rafveitustjórar 

Símaverðir í Reykjavík og umdæmum 

Vélgæslumenn virkjana 

Veitugæsla, Akureyri 

1 
Å 

27. januar 1988. 

Indriði H. Þorláksson. 

Sigrún V. Asgeirsdóttir.
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AUGLYSING 
um lista yfir þá forstöðumenn stofnana og staðgengla þeirra, sem 

óheimilt er að gera verkfall, skv. 3. mgr. 29. gr. laga nr. 38/1954, 

sbr. lög nr. 90/1986 um breyting á þeim, um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins. 

STOFNUN 

Forsætisráðuneyti. 

Húsameistari ríkisins 

Menntamálaráðuneyti. 

Háskóli Íslands 

Reiknistofnun H.Í. 

Tilraunastöð Háskólans að Keldum 

Raunvísindastofnun Háskólans 

Stofnun Árna Magnússonar 

Orðabók háskólans 

Íslensk málstöð 

Ornefnastofnun 

Háskóli á Akureyri 

Náttúrufræðistofnun Íslands 

Rannsóknaráð ríkisins 

Mennta-, fjölbrauta-, verkmennta- 

og framhaldsskólar 

Kennaraháskóli Íslands 

Íþróttakennaraskóli Íslands 

Námsgagnastofnun 

Iðnfræðsluráð 

Grunnskólar 

Þjálfunar- og hæfingarskólar ríkisins 

Barnaverndarráð 

Landsbókasafn Íslands 

STAÐA 

Húsameistari ríkisins 

Skrifstofustjóri 

Háskólaritari 

Kennslustjóri 

Forstöðumaður 

Deildarstjóri 

Forstöðumaður 

Skrifstofustjóri 

Framkvæmdastjóri 

Skrifstofustjóri 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Rektor 

Skrifstofustjóri 

Forstöðumaður 

Framkvæmdastjóri 

Rektorar, skólameistarar og skóla- 

stjórar {til starfa annarra en kennslu 

Aðstoðarskólameistarar og 

yfirkennarar 

(til starfa annarra en kennslu) 

Konrektor 

Skólastjóri 

Námsgagnastjóri 

Skrifstofustjóri 

Framkvæmdastjóri 

Deildarstjóri 

Skólastjórar (til starfa annarra en kennslu) 

Yfirkennarar (til starfa annarra en kennslu} 

Skólastjórar (til starfa annarra en kennslu) 

Yfirkennarar (til starfa annarra en kennslu) 

Framkvæmdastjóri 

Landsbókavörður 

Deildarstjóri, staðg forstmanns 

4      
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Þjóðminjasafn Íslands 

Þjóðskjalasafn Íslands 

Listasafn Ásgríms Jónssonar 

Listasafn Einars Jónssonar 

Listasafn Íslands 

Kvikmyndasafn Íslands 

Blindrabókasafn Íslands 

Náttúruverndarráð 

Kvikmyndasjóður Íslands 

Unglingaheimili ríkisins 

Lánasjóður íslenskra námsmanna 
Ríkisútvarp 

Þjóðleikhús 

Sinfóníuhljómsveit Íslands 

Menningarsjóður 

Utanríkisráðuneyti. 

Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands 

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli 

Fríhöfnin 

Sölunefnd varnarliðseigna 

Landbúnaðarráðuneyti. 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins 

Tilraunastöðvar RALA 

Skógrækt ríkisins 
Landgræðsla ríkisins 

Sauðfjárveikivarnir 

Veiðimálastofnunin 

Landbúnaðarskólar 

Garðyrkjuskóli ríkisins 

Grænfóðurverksmiðjur 

Laxeldisstöðin í Kollafirði 

Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey 

Aburðarverksmiðjan 

Þjóðminjavörður 

Varaþjóðminjavörður 

Þjóðskjalavörður 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Framkvæmdastjóri 

Framkvæmdastjóri 

Forstöðumaður 

Framkvæmdastjóri 

Útvarpsstj Óri 

Framkvæmdastjóri sjónvarps 

Framkvæmdastjóri hljóðvarps 

Fjármálastjóri 

Þjóðleikhússtjóri 

Fjármálastjóri 

Framkvæ 

Skrifstofustjóri 

Framkvæmdastjóri 

  -mdastjóri 

Aðalfulltrúi 

Framkvæmdastjóri 

Flugvallarstjóri 

Skrifstofustjóri 

Framkvæmdastjóri 

Forstjóri 

Forstjóri 

Aðstoðarforstjóri 

Tilraunastjórar/bústjórar 

Skógræktarstjóri 

Landgræðslusstjóri 

Skrifstofustjóri 

Framkvæmdastjóri 

Veiðimálastjóri 

Skólastjórar (til starfa annarra en kennslu) 

Yfirkennarar (til starfa annarra en kennslu) 

Skólastjóri (til starfa annarra en kennslu) 

Yfirkennari (til starfa annarra en kennslu) 

Verksmiðjustjórar 

Stöðvarstjóri 

Framkvæmdastjóri 

Bústjóri 

Forstjórar 

B8



þe et. 

Fiskifélag Íslands 

Hafrannsóknastofnun 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 

Ríkismat sjávarafurða 

Verðlagsráð sjávarútvegsins 

Skrifst rannsóknastofnana atv.veganna 

Síldarverksmiðjur ríkisins 

Dórns- og kirkjumálaráðuneyti. 

Rannsóknarlögregla ríkisins 

Sýslumenn og bæjarlógetar 

Dómstóll og rannsókn: ardeild 
   

ávana- og fíkniefnamálum 

Íegningarhúsið í Rey javík 

Vinn 

  

uhælið Litla-Hrauni 

Vinnuhælið á Kvíabrygg, 

Fangelsið, Síðumúla 7 8 
'angelsið, Kópavogsbraut | 

rðseftirlit ríkisins 

Bifreiðaeftirlit ríkisins 

  

c     

Almannavarnir rikisins 

Umferðarráð 

LO 
8 

ggildings irstofan 
é 

    

jóri þjóðkirkjunnar 

Félagsmálaráðune ti. 

Skipula gsstjóri ríkisins 

    

vistheimili, 

meðferðarheimili 

Málefni fatlaðra, sar 

þjón.miðstöðvar og 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Brunamálastofnun ríkisins 

Jafnréttisráð 

Vinnuettirlit ríkisins 

Húsnæðisstofnun ríkisins 

mbýli, 
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Fiskimálastjóri 

Skrifstofustj óri 

Forstjóri 
Aðstoðarforstjóri 

Forstjóri 

Yfirverkfræðir 

Fiskmatsstjóri 

Skrifstofustjóri 

Frank væmdastjóri 

Forstöðumaður 
Framkvæmdastjóri 

Skrifstofustjóri 

Verksmiðjustjórar 

ngur 

Vararannsóknarlögreglustjóri 

Aðalfulltrúar 

Aðalfulltrúi 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Yfirfangavörður 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Aðalfulltrúi 

Framkvæmdastjóri 

Framkvæmdastjóri 

Forstöðumaður 

Biskupsritari 

Söngmálastjóri 

   

  

Skipulagsstjóri 

Yfirarkitekt 

'orstöðumenn 

Forstöðumaður 

Brunamálastjóri 

Framkvæmdastjóri 

Forstjóri 

Framkvæmdastjóri 

Aðstoðarframkvæmdastjóri
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Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti. igðl Sging 
Tryggingastofnun ríkisins 

Landlæknisembættið 

Fryggingaeftirlitið 

Hollustuvernd ríkisins 

Sjónstöð Íslands 

Geislavarnir ríkisins 

Heilsugæslustöðvar 

Áfen gisvarnarráð 

Skólar heilbrigðisstétta 

Gæsluvistarhælið Gunnarsholti 

Kristnesspítali 

Kópavogshælið 

Tjaldanes 

Heyrnar- og talmeinastöð 

Þvottahús ríkisspítala 

Eldhús ríkisspítala 

Skrifstofa ríkisspítala 

Fjármálaráðuneyti. 

Ríkisskattstjóri 

Skattstofur 

   

  

Ríkisskattanefnd 

  

Ríkistollstjóri 

Tollstjórinn í Reykjavík 

Tollgæslan í Reykjavík 

Fasteignamat ríkisins 

oO 

Framkvæmdadeild Innkaupastofnuna 

ríkisins 

Afengis- og tóbaksverslun ríkisins 

Lyfjaverslun ríkisins 

Lanka pastofnun ríkisins 

Borgartún 6, fundasalir 

Forstjóri 

Skrifstofustjóri 

Aðstoðarlandlæknir 

Forstöðumaður 

Skrifstofustjóri 

  

Forstjóri 

Forstöðumenn 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Héraðslæknar 

Á fengisvarnarráðunautur 

Skólastjórar (til starfa annarra en kennslu) 

Yfirkennarar (til starfa annarra en kennslu) 

Forstöðumaður 

Aðstoðarforstöðumaður 

Framkvæmdastjóri 

Framkvæmdastjóri 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður 

   

  

Aðstoðarforstöðumaður 

Forstöðumaður 

Framkvæmdastj stjórnun 

Framkvæmdastjóri tæknisviðs 

  

    
    

Vararíkisskattstjóri 

Skattstjórar 

Skrifstofustjórar 

   skrifstofustjóri 

Skrifstofustjóri 

Skrifstofustjóri 

Skrifstofustjóri 

Forstjóri 

Yfirverkfræðingur 

  

Forstöðumaður 

Yfirverkfræðingur 

Forstjóri 

Fjármálastj 

Lyfsölustjóri 
Forstjóri 

Skrifstofustjóri 

Forstöðumaður 

Aðstoðarforstöðumaður 
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Samgönguráðuneyti. 

Vegagerð ríkisins 

Vita- og hafnamálaskrifstofa 

Vitastofnun Íslands 

Siglingamálastofnun ríkisins 

Rannsóknanefnd sjóslysa 

Flugmálastjórn 

Ferðamálaráð 
Veðurstofa Íslands 

Landmælingar Íslands 

Póst- og símamálastofnunin 

Skipaútgerð ríkisins 

Ferðaskrifstofa ríkisins 

Iðnaðarráðuneyti. 

Iðntæknistofnun Íslands 

Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins 

Orkustofnun 

Rafmagneftirlit ríkisins 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg 

Rafmagnsveitur ríkisins 

Sementsverksmiðja ríkisins 

Viðskiptaráðuneyti. 

Verðlagsstofnun 

4 27. janúar 1988 

Aðstoðarvegamálastjóri 

Vita- og hafnarmálstjóri 

Forstöðumaður tæknideildar 
Forstöðumaður 

Siglingamálastjóri 

Skrifstofustjóri 

Framkvæmdastjóri 

Varaflugmálastjóri 

Ferðamálastjóri 

Veðurstofustjóri 

Yfirdeildarstjóri 

Forstjóri 

Deildarstjóri fjarkönnunardeildar 
Aðst póst- og símamálastjóri 

Framkvæmdastjórar 

Umdæmisstjórar 

Símstjórinn í Reykjavík 

Póstmeistarinn í Reykjavík 

Forstjóri 

Framkvæmdastjóri tæknisviðs 

Forstjóri 

Forstjóri 

Skrifstofustjóri 

Forstjóri 

Aðstoðarforstjóri 

Forstöðumaður stjórnunarsviðs 

Rafmagnseftirlitsstjóri 

Yfirverkfræðingur 

Forstjóri 

Skrifstofustjóri 

Forstöðumaður fjármálasviðs 

Forstöðumaður tæknisviðs 

Forstjórar 

Varaverðlagsstjóri 

Fjármálaráðuneytið, 27. janúar 1988. 

Indriði H. Þorláksson.
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GJALDSKRÁ 
fyrir íslenskar hafnir. 

I KAFLI 
Gildissvið. 

I. gr. 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir allar hafnir sem hafnalög ná til. 

Il. KAFLI 
Um hafnagjöld. 

2. gr. 
Við ákvörðun hafnargjalda samkvæmt stærð skipa skal miða við mestu brúttóstærð. 

sem skráð er á mælibréfi samkvæmt staðfestri alþjóðamælingu. sbr. lög nr. 50/1970 og nr. 34/ 
1984. 

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. 3,80 á mælieiningu, skv. 2. gr. Af innlendum 

fiskiskipum þó ekki oftar en tvisvar á mánuði. 

Af strandferðaskipum skal greiða hálft lestagjald. 

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. 5 

Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða kr. 1,90 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 

mánaðargjald kr. 26,60 á mælieiningu, en þó aldrei lægra en kr. 1 200,00 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 undantekn- 
ingum, 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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Af vörum sem fluttar eru á skip og få 

vörugjald. 

Ís greiðist háltt 

Af vörum sem fara eiga til útlanda en umskipað er í innlendri höfn skal greiða f 

vörugjald í fyrstu lestunarhöfn. 

  

9, ør 

Um vörugjald af flutningi ferjuskipa skal semja við Í rjueigand: 1 sem innheimtir gjaldið 

ásamt flutningsgjaldi og stendur skil á því til hafnarinna 

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. 

Il. 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 ettir þeirri 

tegund sem hæst gjald skal greiða af. 

  

2. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist 

eins og þar segir: 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 63,00 pr. tonn: 
Bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt,víkur, sement. 

2. fl.: Gjald kr. 132.00 pr. tonn: Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið Járn og 

stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- 

og byggingavbrar, pökkuð og niðursoðin matmæli, ávextir. 

3. fl.; Gjald kr. 362,00 pr. tonn: 
a) Vélar og tæki hverskonar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og 

skrifstofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar. bátar, flugvélar, hreytl- 

ar, mælitæki. húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b) Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur. myndavélar, sjónaukar, 

glysvarningur allskonar, vín, tóbak, sælgæti. snyrtivörur, lyt. 

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%: 
Sjåvarafli lagdur å land eda f skip å hafnarsvædinu til vinnslu eda brottflutnings, 

þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildarverðmæti atlans. 

Gjald af frystum afla frystitogara og eldisfiski reiknast af helmingi fob-verðs. Gjald 

af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gáma 

áætluðu heildarverðmæti hvoru tveggja miðað við í. fl. fisk. Kaupanda aflans be 

að afhenda hafnarstjóra skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t.d. afrit af 

aflaskýrslu til Fiskifélags Íslands. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið ox 
ada og er ábyrgur fyrir því tl 

I 

    

fiski reiknast af    
       

  

  

landað. Kaupandi aflans innheimtir gjaldið hjá seljar í 

hafnarsjóðs þótt hann vanræki innheimtu þess. Standa ber skil á g 

eigi sjaldnar en mánaðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 34.,00. 

  

3. IT. mm 

1 Hafnarstjórn ákveður gjöld samkvæmt 11. gr. hafnalaga 1. tl. c, dog eog3.,4. og5. tl. 

iI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

id. 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. 

nm 5. 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 

" 

jöldum 

skal greiða þau áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst } 

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 vörugjald 

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 

þjóðernisskírteinum skips til tryggingar gjaldinu. Aflagjald og vörugjald af útflutningi skal 

auk þess tryggt með veði í útflutningsbirgðum bess 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 hafnarstjórnum 

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 . SF. 

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 69, 28. maí 1984, staðfestist hér 

með til að öðlast gildi frá og með 1. febrúar 1988, og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir íslenskar hafnir nr. 495, 3. des. 

1986. 

Samgönguráðuneytið, 25. janúar 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Olafur S. Valdimarsson. 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 494/1986 um hafnamál. 

1. gr. 

5. gr. 2. málsgr. orðist svo: 

Skipagjöld samkvæmt 11. gr. hafnalaga nr. 69/1984 skulu miðast við mestu brúttóstærð, 

sem skráð er á mælibréf skips samkvæmt lögskipaðri alþjóðamælingu. 

DR
 

gr. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Samgönguráðuneytið, 25. janúar 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Olafur $. Valdimarsson.
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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. 

li. KAFLI 
Um hafnargjöld. 

2. gr. 

Við ákvörðun hafnargjalda samkvæmt stærð skipa skal miða við mestu brúttóstærð sem 

skráð er á mælibréfi samkvæmt staðfestri alþjóðamælingu, sbr. lög nr. 50/1970 og nr. 34/ 
1984. 

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. 3,80 á mælieiningu. Af innlendum 

fiskiskipum þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

Af strandferðaskipum skal greiða hálft lestagjald. 
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. 
At öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða kr. 1,90 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 

mánaðargjald kr. 26.60 á mælieiningu en þó aldrei lægra en kr. 1 200.00 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 undantekn- 
ingum, 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 sturdarsakir, 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. 
f 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 ósundurlíðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri 

tegund sem hæst gjald skal greiða af. 

12. or 12. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist 

eins og þar segir: 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 63,00 pr. tonn: 
Bensín. brennsluolíur, kol, laust korn, salt víkur, sement. 

2. fl.: Gjald kr. 132,00 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 362,00 pr. tonn: 
a. Vélar og tæki hverskonar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og 

skrifstofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyfl- 

ar, 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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Sne rå afli lagður á land eða í 

þm t. fiskur og veiði úr eldiskvíum. Gjald reiknast af heil ldarve Smæti 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 mánaðarlega, t.d. afrit af 

aflaskýrslu til Fiskifélags Íslands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er 

landað. Kaupandi á aflans innheimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til 

hafnarsjóðs þótt hann vanræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds 

sjaldnar en mánaðarlega 

      

    

  

eigi i. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 34,00. 

Hafnsögugjald. 

13. gr. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, um 
F cz 

höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

ld, gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: á 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 670,00 fyrir hvert skip auk kr. 

1,90 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögu frá bólvirki eða lægi og úr höfninni 

greiðist sama gjald. 

) Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 

c) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 160,00 í hafnsögusjóð. 

15. gr. 

Af ferjuskipum greiðast hafnargjöld þanni 

stagjald verði reiknað eins og af strandferðaskipum, þó ekki oftar en einu sinni á dag. 

3ryggjugjald greiðist samkvæmt gildandi sr 

örugjald verði ekki reiknað af bílum eða vörum sem þeir flytja. 

  

Le 

ví 

(4
3 
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D 
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Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

16. gr. 

Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar skal „ 5,50 fyrir hvern fermetra sem 

varan þekur sé hún ekki flutt burtu innan tv >ggja s atbeina. 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. 

I 

  

   

17. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félögum, um 

engri 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 hafnar- 

stjórnar. 
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HI. 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 hafnarskrit- 

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 
a. "bt" 

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 1. febrúar 1988 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 

að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir landshafnir nr. 496, 3. des. 1986. 

Samgönguráðuneytið, 25. janúar 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Ólafur S. Valdimarsson.
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REGLUGERÐ 

um menntun, réttindi og skyldur matarfræðinga í sjúkrastofnunum. 

þa
 

Lo
 Nr. 46 

1. gr. 

Rétt til þess að kalla sig matarfræðing og starfa sem slíkur hefur sá einn, er til þess hefir 

leyfi heilbrigðismálaráðherra. 

2. gr. 

Leyfi samkvæmt 1. gr. má veita þeim, sem lokið hafa prófi frá skólum sem viðurkenndir 
eru af heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu og heilbrigðisyfirvöldum þess lands þar sem 

námið er stundað. 

Leita skal umsagnar landlæknis og Félags matarfræðinga áður en leyfi er veitt. 

3. gr. 

Starf matarfræðinga er að annast yfirstjórn á rekstri eldhúss, matargerð og framreiðslu 
matar Í stofnunum, þar sem sjúklingar dveljast eins og þær eru skilgreindar samkvæmt 4. 

kafla laga nr. 59/1983 um heilbrigðisþjónustu. 

4. gr. 

Óheimilt er að ráða sem matafræðinga í sjúkrahússtofnanir aðra en þá, sem hafa 

starfsleyfi samkvæmt reglugerð þessari. 

5. gr. 
Matarfrædingi er skylt ad gæta bagmælsku um atridi, sem hann fær vitneskju um i starfi 

sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum og eðli máls. Þagnarskyldan helst, þótt hann láti af 

störfum. 

6. gr. 

Matarfræðingi ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér 

nýjungar er varða starfið. 

7. gr. 

Um matarfræðinga í sjúkrastofnunum gilda að öðru leyti og eftir því sem við getur átt, 

læknalög nr. 80/1969 með síðari breytingum. Reglur læknalaga gilda m.a. um sviptingu og 

endurveitingu starfsréttinda. 

8. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 24/1985 um starfsheiti og starfsrétt- 

indi heilbrigðisstétta, öðlast gildi þegar við birtingu. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Heilbrigðismálaráðherra getur út árið 1988 veitt þeim, sem eru stjórnendur matargerð- 

ar í sjúkrastofnunum og lokið hafa sambærilegu námi og matarfræðingar, starfsleyfi 

samkvæmt reglugerð þessari. Í slíkum tilvikum skal leita umsagnar landlæknis og Félags 

matarfræðinga áður en leyfi er veitt. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 20. janúar 1988. 

Guðmundur Bjarnason.   
Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um greiðslur vegna fastráðins fiskvinnslufólks. 

I. gr. 

Ákvæði reglugerðar þessarar taka til fyrirtækja sem starfrækja allt árið vinnslu á 

ferskum sjáva afla í frystingu, söltun eða skreið og gert hafa fastráðningarsamninga við 

fiskvinnslufólk sbr. það, er nánar segir í reglugerð þessari. 

Við gildistöku þessarar reglugerðar skulu Vinnuveitendasamband Íslands og Vinni 

málasamband samvinnufélaganna annars ve [ 

gera sameiginlega skrå yfir bau fyrirtæki sen 

mgr. og skal auk bess sem par greinir, við það miðað að fyrirtz 

Atvinnuleysistryggingasjóðs af starfsmönnum sínum við fiskvinnslu í a.m.k. 520 vinnuvikur 

samkvæmt nýjustu álagningu iðgjalda. Skrá þessi skal afhent Atvinnuleysi singasjóði til 

staðfestingar sem sér um að endurskoð: a skrána árlega. Nú er um nýtt Ív rirtæki í að ræða, eða 

fyrirtæki sem aukið hefur starfsemi sína frá fyrra ári, sem hefur í þjónustu sinni a.m.k. 10 

fastráðna starfsmenn í fiskvinnslu, og geta þá aðilar þeir sem að framan greinir lagt til við 

tvinnuleysistryggingasj 

um varanlegan rekstur að ræða. 

Ákvæði 3. gr. laga nr. 19/1979 sbr. lög nr. 64/1981 gilda um starfsfólk þeirra fyrirta 

sem ekki fara á skrá þessa. 

    
   i      gar og Verkamannasamband Islands hins vegar 

  

ákvæði reglugerðar þessarar taka til sor. 1. 

reitt iðgjald til 

    

       
1   

  

    

  

  

      50 að fyrirtækið falli undir ákvæði reglugerðar þessarar, enda sé 

    

gr. 

  

Fyrirtæki sem falla undir ákvæði reglugerðar þessarar og sem hafa skuldbundið sig til 

þess að greiða fastráðnu fiskvinnslufólki föst laun fyrir dagvinnu þótt hráefnisskortur valdi 

vinnslustöðvun, skulu eiga rétt til greiðslu úr Atvinnuleysistryggingasjóði sem hér segir: 

Fyrir hvern heilan vinnudag umfram tvo sem fyrirtækið heldur fastráðnum starfs- 

mönnum á launaskrá fær fyrirtækið greidda hámarksdagpeninga eins og þeir eru hverju sinni 

fyrir hvern starfsmann í fullu starfi en fyrir starfsmann í föstu hlutastarfi greiðist í samræmi 

við starfshlutfall hans samkvæmt fastráðningarsamningi. 

Með vinnslustöðvun er átt við að sökum hráefnisleysis verði eðlilegri vinnslu ekki 

haldið áfram í fiskvinnslufyrirtæki eða einhverri deild eða vinnslulínu þess, enda taki 

stöðvun til meirihluta starfsmanna í hlutaðeigandi deild eða vinnslulínu. 

Fyrirtæki á rétt á greiðslum samkvæmt þessari grein meðan vinnslustöðvun varir þó 

ekki lengur en fjórar vikur (20 greiðsludaga) í senn fyrir hvern starfsmann sem gert hefur 

fastráðningarsamning og aldrei lengur en í sex vikur (30 greiðsludaga) á hverju almanaksári 

fyrir hvern starfsmann sem gert hefur fastráðningarsamning 

  

  

    

   

  

  

  

3 gr. 

Séu líkur á vinnslustöðvun vegna fyrirsjáanlegs hráefnisleysis skal fyrirtæki sem hvggst 

njóta greiðslu skv. 2. gr. með a.m.k. 5 sólarhringa vara tilkynna fyrirhugaða 

vinnslustöðvun og tilgreina orsakir hennar til vinnumiðlunar á staðnum eða þess sem lögum 

skv. ber að annast atvinnuleysisskráningu. 

Tilkynningunni skal fylgja skrá yfir alla starfsmenn fyrirtækisins sem gert hafa 
fastráðningarsamning. Á skránni skulu tlgre ind nöfn fastráðinna starfsmanna, nafnnúmer 

kennitala, hvenær fastráðningarsamningur var gerður, gildistími og samningsbundið starfs- 

hlutfall. 
Framangreindir aðilar kanna skilyrði til greiðslu og tilkynna þeir fyrirtækinu niðurstöðu 

sína innan 5 daga frestsins.
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Komi ekki til vinnslustöðvunar innan 30 daga frá dagsetningu tilkynningar, er hún úr 
gildi fallin, sbr. og ákv. 4. gr. 

Ef til vinnslustöðvunar kemur innan ofangreinds 30 daga frests, skal vikulega á 

mánudegi, afhenda skrá yfir þá starfsmenn, sem vinnslustöðvun tók til, í næstliðinni viku, til 

vinnumiðlunar. Greiðsla Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna þeirra, berist fyrirtækinu eigi 

síðar en á fimmtudegi í sömu viku. 

Skráin skal bera glöggt með sér, hvenær vinnslustöðvun hófst og hve marga daga hún 

hefur staðið. Þá skal fyrsta skráin greina hvernig atvikum hagaði, fyrstu 2 daga vinnslu- 
stöðvunar. 

Nú tekur vinnslustöðvun ekki til alls starfsfólks fyrirtækisins og skal þá jafnframt til- 

kynna um þá sem áfram starfa, en hafnað hafa gerð fastráðningarsamningsins. Fjárhæð sú, 

sem fyrirtækið ætti annars rétt á, lækkar sem fjölda þeirra og starfshlutfalli nemur. 

Vinnumiðlun eða þeir, sem lögum samkvæmt annast atvinnuleysisskráningu svo og 

Atvinnuleysistryggingasjóður eða umboðsmaður hans skulu hafa aðgang að launa- og 

framleiðslubókhaldi fyrirtækis, sem vill njóta greiðslna samkvæmt reglugerð þessari, í því 

skyni að ganga úr skugga um réttmæti framlagðrar launaskrá. 

4. gr. 

Nú hefur fyrirtæki tilkynnt vinnslustöðvun með tilskyldum fyrirvara en býðst hráefni til 

vinnslu í skamman tíma eftir að vinnslustöðvun er hafin og er því þá heimilt að boða 

starfsfólk til vinnu, þó aldrei skemur en heilan dag í senn. 
Eftir að samfelld vinnsla er hafin á ný gilda ákvæði 3. gr. um tilkynningarfrest sbr. og 2. 

mgr. 2. gr. 
Með samfelldri vinnslu er átt við að unnið sé lengur en fimm daga samfellt. 

Fyrirtæki sem vill gera hlé á boðaðri vinnlustöðvun skal tilkynna það hlutaðeigandi 
vinnumiðlun áður en hlé er gert. 

5, gr. 

Þegar Atvinnuleysistryggingasjóður eða umboðsmaður hans hefur fengið í hendur 

launaskrá staðfesta af vinnumiðlun eða þeim sem annast ber atvinnuleysisskráningu, greiðist 

sú fjárhæð er nemur dagpeningum atvinnuleysisbóta í samræmi við umsamið starfshlutfall 

hvers og eins starfsmanns samkvæmt fatsráðningarsamningi þegar vinnslustöðvun kemur til 

framkvæmda sbr. 5. mgr. 3. gr. Skylt er fyrirtæki að tilkynna vinnumiðlun ef því berst 

vitneskja um að fastráðinn starfsmaður tekur annað launað starf meðan á vinnlustöðvun 

stendur. 

Greiðslur samkvæmt þessari grein innir Atvinnuleysistryggingasjóður eða umboðs- 

maður hans af hendi vikulega meðan á vinnslustöðvum stendur. 

   

6. gr. 

Fyrirtækjum í fiskvinnslu, sem fullnægja skilyrðum 1. gr., skal skylt að gefa þeim 

starfsmönnum sínum er unnið hafa hjá fyrirtæki í 3 mánuði kost á fastráðningarsamningi. 

Telja skal eldri starfstíma, sem reiknast til réttinda vegna fyrri ráðningar hjá sama fyrirtæki. 

Fastráðningarsamningur getur verið tímabundinn eða til ótiltekins tíma og skal hann gerður í 

því formi sem Vinnuveitendasamband Íslands og Vinnumálasamband samvinnufélaganna 

annars vegar og Verkamannasamband Ísland hins vegar samþykkja. Uppsagnarfrestur á 

fastráðningarsamningi er á vikur af beggja hálfu. 

Framangreint ákvæði tekur aðeins til þeirra starfsmanna, er vinna störf, sem beinlínis 

eru háð því að hráefni sé fyrir hendi, svo sem móttöku á vinnslustað, vinnslu, frágang og 
flutning hráefnis innan fyrirtækis, svo og þeirra, sem annast ræstingu á vinnslustað. Hins 

vegar tekur ákvæðið ekki til þeirra starfsmanna sem eingöngu starfa við löndun afla og 

flutning til vinnslustöðva. 
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1. gr. 

Fyrirtækjum, sem nýta rétt sinn til greiðslu skv. 1. gr., er skylt að hlutast til um að 

starfsfræðslunámskeið fyrir fiskvinnslufólk verði fyrst og fremst haldin á þeim tíma sem 
vinnustöðvun varir. Verði því með engu móti við komið á fyrirtæki rétt á greiðslu fyrir þær 

vinnslustundir hvers starfsmanns sem tapast vegna setu á námskeiðum sem haldin eru að 

opinberri tilhlutan, þó ekki meira en 40 stundir vegna hvers einstaklings. Þegar svo stendur 

á fer um tilkynningu og ákvörðun greiðslu eftir ákvæðum 2. gr. eftir því sem við á. Auk þess 

er þar greinir skal leggja fram staðfestingu þess aðila, er stendur fyrir námskeiði, um 

námskeiðahaldið, tíma og efni. Greiðslur þessar teljast hluti þeirra greiðslna sem um ræðir í 

1. gr. 

Nú eru haldin námskeið fyrir starfsmenn fyrirtækja í fiskvinnslu, sem ekki fullnægja 

skilyrðum 2. mgr. 2. gr. um lágmarksfjölda starfsmanna, og skulu þá ákvæði þessarar 

greinar um greiðslur gilda um slík námskeið eftir því sem við á, enda fullnægi þátttakendur 

almennum skilyrðum til þess að fá fastráðningu að því er starfstíma varðar. 

8. gr. 

Greiðslur samkvæmt reglugerð þessari takmarkast við tímabilin Í. janúar til31. maí og 

1. september til 31. desember ár hvert. 
Rísi ágreiningur um rétt fyrirtækis til greiðslu sker stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs 

úr. 

9. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 55 23. apríl 1985 og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 20. janúar 1988. 8 8 IFYEEIN: . 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson. 0 

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 48 15. janúar 1988 

AUGLYSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. umferðarlaga nr. 40/1968 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið að banna u-beygju á Skúlagötu við Ingólfsgarð frá austri til austurs. . Jol É 5 & 
Ákvörðun þessi tekur gildi 24. febrúar 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 19. janúar 1988. 

Böðvar Bragason. 

  

Stjórnartíðindi B 4—7, nr. 12—48. Útgáfudagur 29. janúar 1988.
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Fr ET Ýr TE“ 

AUGLYSING 

um erlendar lántökur og leigusamninga vegna innflutnings á vélum, 

tækjum og búnaði til atvinnurekstrar. 

Með hliðsjón af nýrri tollskrá skv. lög g 

1979 um skipan gjaldeyris- og vidskiptar »g 19. gr. reglugerdar ni 

efni, hefur vidskiptaråduneytid, i samrådi vid Sedlabanka Islands, sett eftirfarandi reglur um 

erlendar lántökur og leigusamninga (fjármögnunar- og kaupleigu) vegna innflutnings á 

vélum, tækjum og búnaði, eingöngu til nota í atvinnurekstri. 

Í.0 Erlendar lántökur vegna kaupa á vélum, tækjum og búnaði til nota í atvinnurekstri, svo 

og vegna viðgerða á skipum. 

1.1 heimi er að gera samninga um lán (eða greiðsiufrest) við erlenda aðila vegna kaupa 

rá útlöndum á vélum, tækjum og búnaði, sem upp er talinn í líð 6.0 hér á eftir, til nota í 

atinnurokate. 

Innlendum framleiðer dum þeirra véla, tækja og búnaðar, sem upp er talinn í 6.0 

hér að neðan, er heimilt að taka erlend lán til að Hjármagna sl slíka framleiðslu sína með 

sömu takmörkunum og greinir í reglum þessum. 

Erlend lán skv. 1. og 2. mgr. skulu ekki vera hærri en sem nemur 70% af innlendu 

verði vörunnar en 60% ef slíkum lánum fylgir ábyrgð eða endurlán innlends banka. 

sparisjóðs, tryggingarfélags eða opinbers fjá sjóðs. 

Heimilt er að gera samninga um lán (eða gre1 

á skipum erlendis. Hertendum skipasmfdast« 

er og heimilt að taka lán erlendis til að fjá na þær. Lánshluttall af viðgerðar- 

kostnaði fiskiskipa skal án vera hærra en jóður Íslands hefur til viðmiðunar í 

sínum útlánareglum í sambærilegum tilvikum en um önnur skip gilda lánshlutföll skv. 

1.1 hér að ofan. 

2.0 Samningar um leigu á vélum, tækjum og búnaði til nota í atvinnurekstri skv. 6.0 og 

lántökur í því sambandi. 

2.1 Innlendum fyrirtækjum, sem annast fjármögnunar- og kaupleigu, er heimilt að taka lán 

erlendis til að fjármagna kaup á vélum, tækjum og búnaði erlendis frá, í þeim til gangi að 

gera leigusamninga um notkun þeirra við innlenda aðila. Erlenda lánið má eigi vera 

hærra en sem nemur 70% af saraningsverði. 

gum nr. 96/1987, og á grundvelli 12.gr. laga nr. 63/ d    

      

   

      

279 um sama 

  

  

  

  
   

  

    

  

   
    

    

  

st) við erlenda aðila vegna viðgerða 

1, sem annast sams konar viðgerðir, 
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3.2 

3.3 

3,4 

3.5 

4.0 

5.0 

6.0 
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Inniendir adilar, sam gera leigusamning beint vid erlenda adila, skulu leggja fram vid 
samningsgerð fjárhæð er nemur 30% af samningsverði. Erlend lántaka vegna þess hluta 
sammningsverðs er óheimil. Hlutfall þetta skal við samningsgerð leggja inn á bundinn 
reikning við hérlenda innlánsstofnun í krónum eða með keyptum gjaldeyri (á innlendan 
gjaldeyrisreikning) og gangi hlutfallslega úr reikningi þessum til að mæta leigugreiðslum 
á samningstímanum. Sjá þó einnig ákvæði auglýsingar um innflutning með greiðslufresti 

og aðrar erlendar lántökur varðandi leigusamninga sem heimilt er að gera til 6 mánaða. 
Að öðru leyti gilda almenn skilyrði í 3.0 hér að neðan. 
Almenn skilyrði um láns- og leigusamninga skv. 1.6—2.0. 

Allar erlendar lántökur skv. 2.0 hér að ofan skulu bundnar leigusamningum og kjörin 
mótast af því, sbr. endurlánsskilyrði 38. og 39. gr. laga nr. 13/1979 um stjórn 
efnahagsmála o.fl. 

Erlendu lánsfé skv. 2.0 sé eingöngu varið hl kaupa á vélum, tækjum og búnaði skv. 

6.0, sem beinlínis er fluttur inn vegna ráðgerðra leigusamninga, eða í sama tilgangi til að 
fjármagna sams konar tæki er smíðuð yrðu hérlendis í stað innflutnings. 
Láns- og leigusamninga þessa, skv. 2.0 hér að framan, er ekki heimilt að pera með 

ábyrgð eða endurláni innlends banka, sparisjóðs, tryggingarfélags eða opinbers 
fjárfestingarsjóðs. 

Hver samningur um einstaka vél, tæki eða búnað skal ekki vera fyrir lægri fjárhæð en 
USD 5000 eða jafnvirði hennar í annarri mynt. Hámarks láns- eða leigutími er sjö ár en 
varðandi leigu eða lán til lengri tíma skal sækja um heimild til viðskiptaráðuneytisins. 
Afrit lánssamninga við erlenda aðila og afrit Íeigusamninga við innlenda og erlenda 

aðila, ásamt reikningum frá innflytjanda vélar, tækja og búnaðar, skulu jafnóðum lögð 

fyrir gjaldeyriseftirlitið til staðfestingar. Við lok hvers mánaðar skulu beir aðilar, er 
annast eða gera hér umrædda samninga, bæði með erlendu og innlendu fjármagni, 
leggja fyrir gjaldeyriseftirlitið heildaryfirlit um þá, bar með um jöfnuð samninga, gerðra 
í erlendri og innlendri mynt skv. nánari reglum sem Seðlabankinn setur. Kröfur um 

framlagningu skjala og skýrslugerð hér að ofan eru byggðar á lögum um skipan 

gjaldeyris- og viðskiptamála nr. 63/1979 og lögum um Seðlabanka Íslands nr. 36/1986. 

Óskir um láns- og leigusamninga vegna annarra véla, tækja og búnaðar í atvinnurekstri 

en um er getið í Híð 6.0 skulu sendar með viðeigandi gögnum til gjaldeyriseftirlitsins sem 
leggur þær fyrir viðskiptaráðuneytið. Sjá ennfremur 4.0 hér að neðan og auglýsingu 
ráðuneytisins um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlendar lántökur. 
Aðrar erlendar lántökur. 

Heimildir til annarra lántaka en þeirra, er tilgreindar hafa verið í auglýsingu þessari, 

skal sækja um til viðskiptaráðuneytisins. Í lántökubeiðni skal ítarleg grein gerð fyrir 

tilgangi lántökunnar. 
Ákvæði 17. gr. laga nr. 63/1979 um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála skulu gilda eftir 

því sem við á vegna brota á auglýsingu þessari. 

Reglur þessar í 1.0—-3.0 gilda um vélar, tæki og búnað til nota í atvinnurekstri sem falla 

undir eftirtalda kafla tollskrárinnar og tilheyrandi tollskrárnúmer, þó ekki varahluti: 

Úr 56. KAFLA: 

5608.1100 ti 
5608.9009 Hnýtt net úr seglgarni, snæri eða reipi; uppsett fiskinet og önnur 

fullgerð net úr spunaefnum 
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r 73. KAFLA: 

7309.0000 

4.1100 ti 

314.5000 

l 

Ur 84. KAFLA: 

8402.1100 ti 

8402.9000 

8404.1009 

8404,2000 

8404.9009 

8405.1000 ti 

8405.9000 

8406.1100 til 

8406.9000 

8407.1000 til 

8407.9000 

8408.1000 ti 

8408.9000 

8409.1000 ti 

8409.9900 

8410.1100 ti 

8409.9000 

8411.1100 til 

8411.9900 

8412.1000 ti 

8412.9000 

8413.1100 

8413.9200 

1 

til 

8414.1000 til 

8414.4000 
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Geymar úr járni eða stáli 

Færibönd o.fl. 

Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu (þó ekki 

heitavatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta framleitt lágþrýstigufu); 

háhitavatnskatlar 

ri til nota með kötlum í nr.8402 

t.d. forhitarar, háhitarar., sóthreinsitæki, 

tæki til endurheimtu gass); þéttar fyrir gufu- eða aðrar aflvélar 

Tæki til framleiðslu á gasi eða vatnsgasi,einnig með hreinsitækjum, 

tæki til framleiðslu á acetylengasi og áþekk tæki til gasframleiðslu 

með vatnsaðferð. einnig með hreinsitækjum 

Vatnsgufuaflshverflar og aðrir gufuaflshverflar 

Stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju 

Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju (dísil- eða hálfdísilhreyflar) 

Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til hreyfla í nr. 8407 eða 8408 

Vökvahverflar, vatnshjól og gangráðar til þeirra 

Þotuhreyflar o.fl. 

Skrúfuþotuhreytlar o.fl. 

Vökvadælur, einnig með mælitækjum ; vökvalyftur 

Loft- eða lofttæmidælur, loft- eða aðrar gasþjöppur
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8414.5109 
8414.5909 
8414.6009 

8414.8009 

8417.1000 t 

8417.9000 

8418.1009 

8418.3009 

8418.4009 

8418.5000 

8418.6109 

8418.6909 

8419.1100 í 

8419.9000 

8420. 100 

8420.9908 

8421.1100 
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8422.1900 

8422.2000 
8422.9000 

8423.1000 

8423.9000 

8424.1000 

8424.9000 

5.1100 t 
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il =
 

120 1. febrúar 1988 

Loftræstiviftur og -háfar, þó ekki til heimilisnota 

Önnur tæki í nr. 8414, þó ekki til heimilisnota 

Ofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur 

Kæli- eða frystibúnaður 

Vélbúnaður, vélakostur eða búnaður fyrir rannsóknastofur; hrað- 

eða geymavatnshitarar, ekki fyrir rafmagn 

Sléttipressur eða aðrar völsunarvélar, þó ekki fyrir málma eða gler, 
og valsar til þeirra 

Rjómaskilvindur 

Miðflóttaaflsvindur og þurrkarar; tækjabúnaður til síunar eða hreins- 

unar á vökvum og lofttegundum 

Aðrar uppþvottavélar en uppþvottavélar til heimilisnota 

Vélbúnaður til pökkunar, umbúða og þvotta 

Vogir og vogarlóð 

Vélræn tæki (einnig fyrir handafli) til sprautunar, dreifingar eða 

úðunar á vökvum eða dufti; slökkvitæki, einnig hlaðin; úðabyssur og 

áþekk tæki; gufu- eða sandblástursvélar og áþekkar blástursvélar 

Blakkir og talíur, þó ekki skúffubönd, vindur og koppavindur (m.a. 

kraftblakkir til fiskiskipa og akkeris- og skipavindur), tjakkar til nota á 

bifreiðaverkstæðum 
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8426.1 

8426 

1100 til 

9900 

8427 

8427 

„1000 

„2000 
    

8428 .10( 

8428.90 

8429.1 

8420.5900 

8430.1000 til 

8430.6909 

„1000 til 

900 

„5100 

3.5300 

33.6000 

8434.2000 

8436. 

8436. 

1000 til 

9900 

1000 til 

„9000 

8438.1000 til 

8438.9000 

8439.1000 til 

8439.9900 

Hegrar, kranar o.fl. 

Gatffallyftarar o.fl. 

Vélbúnaður til lyftingar 

Jarðýtur, veghetlar, jöfnunarvélar, skafarar, vélskóflur, gröfur, ámokst- 

ursvélar, vélþjöppur og valtarar, sjálfknúið 

Annar vélbúnaður til að færa, hefla, jafna, skafa, grafa, þjappa, binda, 
vinna eða bora í mold, steinefni eða málmgrýti. fallhamrar og stauratog- 

arar; snjóplógar og snjóblásarar 

Hlutar til vélbúnaðar í nr. 8425 til 8430 

Sambyggðar uppskeruþreskivélar 

Rótar- eða hnýðisuppskeruvélar 

Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, ávexti eða aðrar landbún- 

aðarafurðir 

Mjólkurbúsvélar 

Annar vélbúnaður til landbúnaðar, garðyrkju, skógræktar, alifugla- eða 

býtlugnaræktar, þar með talin spírunartæki með vélrænum útbúnaði eða 
hitabúnaði; útungunarvélar og ungamæður 

Vélbúnaður til nota í mölunariðnaði o.fl. 

Vélbúnaður, ótalinn annars staðar í þessum kafla, tiliðnaðarvinnslu eða 

iðnaðarframleiðslu á matvöru eða drykkjarvöru, þó ekki vélbúnaður til 

vinnslu eða aðvinnslu á feiti eða olíu úr dýra- eða jurtaríkinu (flökunar- 
vélar o.fl. meðtalið) 

Vélbúnaður til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum sellulósa eða til 

framleiðslu eða vinnslu á pappír eða pappa
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8440.1000 til 
8440.9000 

8441.1000 til 

8441.9000 

8442.1000 til 

8442.5000 

8443.1100 til 

8443.9000 

8444 0000 

8445.1100 til 

8445.9000 

8446.1000 til 

8446.3000 

8447.1100 til 

8447.9000 

8448.1100 til 

8448.5900 

8449.0000 

8450.2000 

„1000 

8451.2900 

8451.3009 

8451.4000 
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Vélbúnaður til bókbands, þar með taldar bókasaumavélar 

Annar vélbúnaður til vinnslu á pappírsdeigi, pappír eða pappa, þar með 

taldar hvers konar pappírs- eða pappaskurðarvélar 

Vélbúnaður, tækjabúnaður og tæki (þó ekki smíðavélar í nr. 8456-8465) 

til að steypa eða setja prentletur, til aðvinnslu eða framleiðslu á prent- 

myndamótum, -plötum, -völsum eða öðrum prenthlutum 

Vélbúnaður til prentunar; hjálparvélar við prentun 

Vélar til að þrýsta út, draga út, hrýfa eða skera tilbúin spunaefni 

Vélar til að vinna spunatrefjar; spuna-, tvöföldunar- eða tvinningarvélar 

og annar vélbúnaður til framleiðslu á spunagarni; spunaspólunar- eða 
spunavindisvélar (þar með taldar ívafsvindivélar) og vélar til að vinna 

spunagarn til nota í vélar í nr. 8446 eða 8447 

Vefstólar 

Prjónavélar, stungubindivélar og vélar til framleiðslu á yfirspunnu garni, 

tylli, laufaborðum, útsaumi, leggingum, fléttum eða netefnum og vélar 

til límbinda 

Hjálparbúnaður við vélar í nr. 8444, 8445, 8446 eða 8447; hlutar og fylgi- 

hlutir sem eingöngu eða aðallega má nota við vélar í þessum vörulið eða í 

nr. 8444, 8445, 8446 eða 8447 

Vélbúnaður til framleiðslu á flóka 

Þvottavélar sem taka meira en 10 kg 

Þurrhreinsivélar 

Þurrkarar til iðnaðarnota 

Strauvélar og pressur (þar með taldar suðupressur), aðrar en til heimilis- 

notkunar 

Þvotta-, bleiki- eða litunarvélar
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8477.1000 til 
8477.9000 

  

8479.1000 til 

8479.9000 

848 0.100 )0 til 

8480.7900 

8485.1000 

85. KAFLA: 

8503.0000 

1100 til 

8504. 9000 

  

8514.10 00 til 

8514.900 Q 
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talið duft eða deig); vélbúnaður til að pressa, forma eða móta eldsneyti 
inu, leirdeig. óharðnað sement, gipsefni eða aðrar vörur úr 

steinaríkinu í duft- eða deigformi; vélar til framleiðslu á málmsteypu- 

mótum úr sandi 

  

" steinarí ig,    

  

Vélar til að setja saman rafmagns- eða rafeindalampa, -túbur eða -loka 

eða leifturlampa í glerhylki; vélar til framleiðslu eða heitvinnslu á gleri 

eða glervörum 

Sjálfsalar 

Vélbúnaður til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til framleiðslu á vörum úr 

þessum efnum, ótalinn annars staðar í þessum kafla 

Vélbúnaður til að vinna eða framleiða tóbak, ótalinn annars staðar Í 

þessum kafla 

Vélar og vélræn tæki til sérstakra nota, ótalin annars staðar í þessum 

kafla, þó ekki nr. 8479.8901 

Mótakassar til málmsteypu: mótaundirstöður; mótamynstur; 

fyrir málm (þó ekki hrásteypumót). málmkarbíð. gler, jarðe 

eða plast 

steypumót 

ni, gúmmí 

        

   

Skipsskrútur og blöð til þeirra 

Rafhreyflar og rafalar (þó ekki rafalasamstæður) 

Rafalasamstæður og hvertistraumbreytar 

Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til véla í nr. 8501 eða 8502 

Ragmagnsspennar, stöðustraumbreytar (t.d. afriðlar) og spankefli 

Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar (þar með taldir fyrir span- eða torleiði) 

fyrir iðnað eða rannsóknastofur: önnur span- eða torleiðihitunartæki 

fyrir iðnað eða rannsóknastofur
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8526.1000 til 

8526.9100 

8528.1001 

8528.2001 

8529.1001 
8529.9001 

Úr 86. KAFLA: 

8604.0000 

8609.0000 

Úr 87. KAFLA: 

8701.2000 

8701.3000 

8702.1001 til 

8702.9009 
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i ir til lóðunar, brösunar eða rafsuðu, einnig not- 

hæfur til skv r rafmagn (þar með talið rafmagnshitað) leysi- 
annan ljós- eð: >indageis isla, úthljóð. rafeindageisla, rafsegulpúlsa 

eða plasmaboga; rafmagnsvélar og — tækjabúnaður til heitúðunar 

málma eða glæddra málmkarbíða 

    

Raftækjabúnaður fyrir talsíma eða ritsíma 

sjónvarps- 

  

lutir til tækjabúnaðar í nr. 8521.1001 og 8521.9001 

r firðtal, loftskeytasendingar, útvarpssendingar eða sjón- 

eðn nóttökubúnaði eða hljóðupptöku- eða hljóðflutnings- 

Ratsjár- og radíómiðunartæki 

Hljóð- eða myndbandsuoptökutæki eða -flutningstæki fyrir sjónvarps- J J Í 5 J 

starfsemi 

eða aðallega nothæfir til tækja í nr. 8528.1001 og 

Járnbrauta- eða sporbrauta- viðgerða- eða þjónustuvagnar, einnig sjálf- 

knúnir 

Gámar (þar með taldir gámar til flutnings á vökvum) „sérstaklega 

hannaðir og búnir til flutnings með einni eða fleiri gerðum farartækja 

Dráttarbifreiðar fyrir festivagna 

Beltadráttarvélar 

Almenningsbifreiðar
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8703.2231 

8703.2351 

8703.2421 

8703.3141 

8703.3251 

8703.3321 

8703.9021 

8703.9029 

8704.1000 til 

8704.9039 

8705.1000 til 

8705.9009 

8106.0009 

8707.9000 

8709.1100 til 

8709.1900 

8713.1000 til 

8713.9000 

8714.2000 

6.2000 til 

6.4000 

Úr 88. KAFLA: 

8802.1100 til 

8802.1200 

8802.3000 

8802.4000 

Úr 89. KAFLA: 

8901.1001 

8901.2000 

8901.3000 
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Sjúkrabifreiðar 

Ymis vélknúin ökutæki, aðallega gerð til mannflutninga 

Ökutæki til vöruflutninga 

Vélknúin ökutæki til sérstakra nota 

Grindur með hreyfli fyrir Ökutæki í nr. 8701--8705 

Yfirbyggingar (einnig ökumannshús) fyrir almennings- og vörubifreiðar 

Sjálfknúnir vinnuvagnar o.fl. 

Ökutæki fyrir fatlaða, einnig vélknúin eða knúin á annan vélrænan hátt 

Hlutar og fylgihlutir til ökutækja í nr. 8713 

Tengivagnar og festivagnar til vöruflutninga 

Þyrlur 

Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd meira en 2000 kg til og með 
15000 kg 

Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd meira en 15000 kg 

Ferjur, hvers konar 

Tankskip 

Kæliskip, þó ekki skip í nr. 8901.2000
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8901.9000 

8903.1001 

8903.9001 

8904.0000 

8905.1000 til 

8905.9000 

6906.0000 

8907.1001 til 

8907.9000 

Úr 90. KAFLA: 

9007.1900 

9007.2900 

9007.9100 til 

9007.9200 

9009.1100 til 

9009.9000 

9010.1000 

9010.2000 

9011.1000 til 

9011.9000 

9012.1000 til 

9012.9000 

9013.1000 til 

9013.9000 

127 Nr. 49 

Önnur för til flutninga á vörum og önnur för til flutninga bæði á mönnum 
og vörum 

Uppblásnir, rónir björgunarbátar 

Aðrir rónir björgunarbátar 

ráttarbátar og för til að ýta öðrum förum 

Vitaskip, slökkviskip, dýpkunarskip, flotkvíar o.fl. 

Björgunarbátar, þó ekki árabátar 

Önnur fljótandi mannvirki og björgunarflekar 

Kvikmyndavélar fyrir 16 mm eða breiðari filmur 

Kvikmyndasýningarvélar fyrir 16 mm eða breiðari filmur 

Hlutar og fylgihlutar fyrir kvikmyndavélar og kvikmyndasýningarvélar í 

nr. 9007.1900 og 9007.2900 

Ljósritunarvélar 

Tæki og búnaður til sjálfvirkrar framköllunar á ljósmyndafilmum (einnig 

kvikmyndafilmurr) eða ljósmyndapappír í rúllum eða til sjálfvirkrar lýs- 
ingar á framkallaða filmu á ljósmyndapappír í rúllum 

  

   

Önnur tæki og búnaður fyrir ljósmyndavinnustofur (einnig kvikmynda- 

ver); negatívusjár 

Sambyggðar optískar smásjár, einnig til örmyndatöku, örkvikmynda- 

töku eða örmyndvörpunar 

Smásjár, þó ekki optískar smásjár; ljósbylgjutæki 

Vökvakristalsbúnaður annar en sá sem nánar er gerð grein fyrir í öðrum 

vöruliðum; leysitæki, þó ekki leysidíóður; önnur optísk tæki og áhöld, 

ótalin annars staðar í þessum kafla
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9014.1000 til 

9014.9000 Áttavitar; önnur áhöld og tæki til siglinga 

9015.1000 til 
9033.0000 Áhöld og tækjabúnaður til mælinga o.fl. 

Úr 92. KAFLA: 

9203.0000 Pípuorgel o.þ.u.l. til notkunar í kirkjum 

Úr 94. KAFLA: 

9402.1000 til 
9402.9000 Húsgögn til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga 

(t.d. skurðarborð, rannsóknaborð, sjúkrarúm með vélrænum búnaði, 

tannlæknastólar); rakarastólar og ábekkir stólar sem búnir eru snúnings- 

jafnt sem halla- og lyftubúnaði; hlutar til framangreindra, vara 

Auglýsing þessi, sem öðlast þegar gildi, kemur í stað auglýsingar 

ráðuneytisins nr. 434/1987 um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar og gildir hún 

til ársloka 1988. 

Viðskiptaráðuneytið, Í. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson.   
Þórhallur Asgeirssc 

  

Nr. 50 1. febrúar 1988 

REGLUGERÐ 

um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi. 

1. gr. 

Innflutningur annarra vara en taldar eru upp hér á eftir skal vera frjáls (samanber þó 

ákvæði laga og annarra reglugerða um bann við innflutningi og aðrar takmarkanir, t.d. 
vegna smithættu): 

Tollskrárnúmer Vörutegund 

0101.1100 til 

0106.0009 Lifandi dýr 

  

0201.1000 til 

0201.3000 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt 

0202.1000 til 
0201.3000 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, frosið
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Tollskrárnúmer 
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Vörutegund 
  

0203.1100 til 

0203.2900 

0204.1000 til 

0204.500 

0205.0000 

0206.1000 til 

0206.9000 

0207.1000 til 

0207.5000 

0208.1000 til 

0208.2000 

0208.9003 

0208.90098 

ið
 

=.
 

0209.0000 

0210.1100 til 

0210.9003 
0210.9009 

0401.1000 til 
0408.9900 

0410.0000 

0602.1000 

0602.2000 

0602.3000 

0602.4000 

0602.9900 

0603.1000 til 

0603.9000 

0701 .100% 

0701.900( Ca
 

CD
 

Svínakjöt, nýtt, kælt eða fryst 

Kinda- eða geitakjöt, nýtt, kæli eða fryst 

Kjöt af hrossum, ösnum, múlösnum eða múldýrum, nýtt, kælt eða fryst 

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

ösnum, múlösnum eða múldýrum, nýtt, kælt eða fryst 

Kjöt og ætir hlutar af alifuglum í nr. 0105 (þ.e. hænsnum af tegundinni 

Gallus domesticus, öndum, gæsum, kalkúnum og perluhænsnum), nýtt, 
kælt eða fryst 

Svínafita án magurs kjöts og alifuglafita (óbrædd), ný, kæld, fryst, 

söltuð, í saltlegi, þurrkuð eða reykt 

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

mjöl, einnig fínmalað, úr kjöti eða hlutum af dýrum 

Mjólkurafurðir; fuglaegg; ætar vörur úr dýraríkinu, ótaldar annars 

staðar 

Lifandi plöntur (þar með taldar rætur), græðlingar og gróðurkvistir, 
ótaldir annars staðar, í mánuðunum desember til maí 

Afskorin blóm og blómknappar í vendi eða til skrauts, lífandi, þurrkað, 

litað, bleikt, gegndreypt eða unnið á annan hátt, í mánuðunum 

desember til maí 

Kartöflur, nýjar eða kældar
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Tollskrárnúmer 

0702.0000 

1501.0001 til 

1501.0009 

1502.0001 til 

1502.0009 

1503.0000 

000 til $17.1 

517.9009 

1601.0001 til 

1601.0009 

1602.1000 til 

1602.9000 

1902.1100 til 

1902.4000 

2105.0001 til 

2105.0009 

2106.9039 

2204.2101 

2204.2901 

2204.3000 

2709.0000 

2710.0019 

2710.0060 

2110.0070 

9603.1000 

9603.2901 
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Vörutegund 

Tómatar, nýir eða kældir 

Hreinsuð svínafeiti; önnur svína- og alifuglafeiti, brædd, einnig pressuð 

eða vökvaúrdregin 

Fita af dýrum af nautagripaætt, kindum eða geitum, hrá eða brædd, 
einnig pressuð eða vökvaúrdregin 

Svínafeitisterín, svínaolía, tólgarsterín, oleóolía og tólgarolía, ekki gert 
að fleyti, eða unnið á annan hátt, o.fl. 

Smjörlíki, tilbúin svínafeiti og önnur tilbúin matarfeiti 

Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði; matvæli 
gerð aðallega úr þessum vörum 

Annað kjöt, hlutar af dýrum eða blóð, unnið eða varið skemmdum 

Fyllt pasta, einnig soðin eða unnin á annan hátt, með fyllingu úr 

kjötafurðum sem að magni til eru meira en 20% miðað við þunga 

Rjómaís og annar ís til manneldis 

Tilbúinn rjómi, mjólk og mjólkurduft 

Þrúguþykkni, annað en í nr. 2009 

Jarðolíur og olíur, fengnar úr tjörukenndum steinefnum, óunnar 

Annað bensín en flugvélabensín 

Gasolíur 

Brennsluolíur 

Sópar og burstar úr hrísi eða öðrum jurtaefnum, samanbundið, einnig 

með skafti 

Burstar og sópar með plastbaki, ótaldir annars staðar
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Vörutegund 

  

9603.2909 Aðrir burstar og sópar 

9603.4000 Málningarpenslar (ekki málningarrúllur) 

9603.9000 Aðrir sópar, burstar og penslar, þó ekki gúmmíþvögur á skafti og 
skaftþvögur 

jar sem viðkomandi vörur eru ekki háðar innflutningsleyfum skv. 1. 

  

jór narráðið i innir af hendi til erlendra aðila vegna vaxtakostnaðar og 

afborgana af erlendum ríkislánum, kostnaðar við utanríkisþjónustuna og greiðslna þess 
til alþjóðastofnana. 

3. Greiðslum vegna þjónustu pósts og síma. 

Erlendum kostnaði gjaldeyrisafgreiðslna. 

3. gr. 

Innlendir aðilar þurfa gjaldeyrisleyfi fyrir gjaldeyrisyfirfærslum til útlanda fyrir 
þjónustu- og vörugreiðslum vegna viðskipta fyrir varnarliðið og fríhöfnina á Keflavíkurflug- 
velli. 

4. gr. 

sóknir um gjaldeyris- og innflutningsleyfi fyrir vörum og greiðslum, sem eru ekki 
frjálsar skv. 1. og 2. gr., skulu sendar gjaldeyrisafgreiðslum. 

Samstarfsnefnd um gjaldeyrismál fjallar um og tekur ákvarðanir um umsóknir um 
lutnings- og/eða gjaldeyrisleyfi skv. 1. gr. en gja Ídeyrisafgreiðslur taka við umsóknum, 

fin út og innheimta y gjald af þeim skv. 5. gr. reglugerðar nr. 519/1979 um skipan 
ris- og viðskiptamála. 

ollafgreiðslu á vörum, sem háðar eru innflutningsleyfum, skulu tollstjórar gæta 

) fram vísað sé innflutningsleyfi fyrir viðkomandi vöru. 

skilyrði hvers konar gjaldeyrissölu og -kaupa að viðskiptavinir gefi upp í 
gjaldeyrisa iðslu kennitölu/ nafnnúmer eða kennitölu/fyrirtækjanúmer eftir því hvort um 
einkaviðskipti eða verslunarviðskipti er að ræða. 

Óheimilt er að framselja innflutningsleyfi. 

      

   

>
 

  

>. gr. 

Til tollafgreiðslu þeirra vara, sem taldar eru i 1. gr. bessarar reglugerðar, þarf 
innflutningsleyfi en heimilt skal að flytja inn án anflutningsleyfis eftirtaldar vörur enda þótt 
þær falli undir eitthvert tollskrárnúmer sem talið er í 1. gr.: 

Í. Vörur, ætlaðar til afnota fyrir sendiráð erlendra ríkja og aðra sem samkvæmt lögum og 
venju njóta hér tollfrelsis eftir nánari reglum, settum af fjármálaráðherra. 
Gjafir og aðrar sendingar sem sönnur eru færðar á að sendar séu hingað án þess að 
greiðsla komi fyrir.
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Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 63/1979 um skipan gjaldeyris og 

viðskiptamála og öðlast þegar gildi. 
Jafnframt er úr gildi numin reglugerð nr. 172/1980 um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi, 

með áorðnum breytingum. 

Viðskiptaráðuneytið, 1. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson. 

Þórhallur Ásgeirsson. 
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AUGLÝSING 
um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlendar lántökur. 

Með vísan til 19. gr. reglugerðar um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála nr. 519/1979 

hefur viðskiptaráðuneytið í samráði við Seðlabanka Íslands sett eftirfarandi reglur um 
erlendan greiðslufrest. Reglurnar eru í fjórum liðum: 

1. Heimilt er að flytja inn með allt að 90 daga greiðslufresti allar vörur aðrar en þær sem 
taldar eru upp í fyrsta kafla. 

2. Í öðrum kafla eru taldar upp vörur sem fl ytja má inn með allt að 105 daga greiðslufresti. 

3. Í þriðja kafla eru taldar upp vörur sem flytja má inn með allt að 180 daga greiðslufresti. 
4. Heimilt er að flytja inn vélar, tæki og búna ið til atvinnurekstrar samkvæmt reglum um 

erlendar lántökur og leigusamninga, sbr. auglýsingu ráðuneytisins. dagsetta 1. febrúar 

1958, þar um. 

Umsóknir um undanþágu frá ofangreindum reglum skulu sendar gjaldeyrisviðskipta- 

bönkum varðandi liði 1—3 og viðskiptaráðuneytinu varðandi 4. lið. 
Við innflutning á vörum með greiðslufresti skal reikna frestinn eigi síðar en frá 

komudegi vörunnar til landsins. Við úttekt úr tollvörugeymslu reiknast fresturinn þó frá 
tollafgreiðsludegi vörunnar.
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1. Heimilt er að flytja inn með allt að 90 daga greiðslufresti allar vörur aðrar en þær sem hér 

greinir: 

Tollskrárnúmer Vörutegund 
  

0101.1100 til 

0105.9900 

0106.0009 

0201.1000 til 

0210.9009 

0301.1000 til 

0307.9900 

0401.1000 til 

0410.0000 

0501.0000 

0504.0002 til 

0504.0009 

0505.1001 til 

0511.9900 

0602.1000 til 

0604.9900 

0701.1000 til 

7 0714.9000 

0801.1001 til 

0811.9009 

0813.1000 til 

0814.0000 

0901.2101 til 

0910.9900 

1214.1000 til 

1214.9000 

1501.0009 

1502.0009 

1503.0000 

1517.1000 til 

1517.9001 

Lifandi dýr 

Lifandi dýr 

Kjöt 

Fiskur 

Mjólkurafurðir o.fl. 

Mannshár 

Ohreinsaðar garnir og magar úr dýrum 

Vörur úr dýraríkinu, ótaldar annars staðar 

Tré og plöntur 

Matjurtir 

Ávextir 

Ávextir 

Kaffi, te og krydd 

Hey, fóðurrófur og fóðurkál 

Dýrafeiti 

Smjörlíki og blöndur 
B 10
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Tollskrárnúmer Vörutegund 
  

1517.9009 Smjörlíki og blöndur 

1601.0001 til 
1605.9090 Vörur úr kjöti og fiski 

1704.1000 til 
1704.9001 Sælgæti 

1704.9003 til 

1704.9009 Sælgæti 

1805.0001 Kakóduft 

1806.1000 til 

1806.9009 Matvæli sem innihalda kakó 

1901.1000 til 
1901.9000 Framleiðsla úr korni, mjöli eða mjólk 

1902.1100 til 
1902.4000 Framleiðsla úr korni, mjöli eða mjólk 

1904.1000 til 
1905.9009 Framleiðsla úr korni, mjöli eða mjólk 

2001.1000 til 
2008.9909 Framleiðsla úr matjurtum og ávöxtum 

2009.1109 

2009.1909 

2009.2009 

2009.3009 

2009.4009 

2009.5009 

2009.6009 

2009.7009 

2009.8009 

2009.9009 Ávaxtasafi 

2101.1001 til 

2101.3000 Vörur úr kaffi eða tei 

2103.1000 til 

2106.9019 Ymis matvælaframleiðsla 

2106.9022 til 

2106.9039 Ymis matvælaframleiðsla
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Tollskrárnúmer 

D a 

Vörutegund 
  

2201.1000 til 

2209.0000 

2401.1000 til 

2403.9909 

2501.0001 

2523.1000 til 

2523.9000 

2524.0000 

3004.5004 

3004.9004 

3205.0000 

3208.1001 til 

3209.9009 

3210.0012 til 

3210.0019 

3210.0029 

3211.0000 

3212.9009 

3213.1000 til 

3213.9000 

3214.1001 til 

3214.9000 

3215.9000 

3303.0001 til 

3307.4900 

3307.9002 til 

3307.9009 

3401.1101 til 

3401.2009 

Drykkjarvörur, áfengi og edik 

Tóbak og tóbakslíki 

Matarsalt 

Sement 

Asbest 

Sælgæti 

Litlögur 

Málning og lökk 

Málning og lökk 

Málning og lökk 

Unnin þurrkefni 

Dreifulitir 

Litir 

Kítti og þéttiefni 

Blek 

Snyrti- og hreinlætisvörur 

Snyrti- og hreinlætisvörur 

Sápa
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Tollskrárnúmer Vörutegund 
  

3402.1109 
3402.1209 
3402.1309 
3402.1909 Lífræn yfirborðsvirk efni 

3402.2011 til 

3402.9000 Þvottaefni 

3405.1000 til 
3405.9009 Fægiefni og ræstiduft 

3406.0001 til 

3406.0009 Kerti 

3407.0009 Mótunarefni 

3506.1000 Lím 

3601.0000 til 
3606.9000 Sprengiefni, flugeldar og eldspýtur 

3702.2000 til 
3702.3200 Ljósmynda- og kvikmyndavörur 

3702.4402 til 

3702.9500 Ljósmynda- og kvikmyndavörur 

(
#
9
)
 

703.2000 til 
3703.9009 Ljósmynda- og kvikmyndavörur 

3704.0001 til 
3704.0009 Ljósmynda- og kvikmyndavörur 

3705.9001 til 
3705.9009 Ljósmynda- og kvikmyndavörur 

3706.1000 til 
3706.9000 Ljósmynda- og kvikmyndavörur 

3922.1001 til 

3922.9009 Hreinlætistæki 

3924.1001 til 

3924.9000 Búsáhöld 

3925.1000 til 

3925.9000 Smíðavörur til bygginga
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Tollskrárnúmer 

3926.1001 til 

3926.9013 

4015.1900 til 

4015.9000 

4016.1609 til 

4016.9200 

4016.9509 

4016.9919 til 

4016.9929 

4201.0001 til 

4206.9000 

4301.1000 til 

4304.0009 

4401.1000 til 

4401.3000 

4402.0000 

4405.0000 

4413.0009 

4414.0000 

4415.1000 til 

4415.2000 

4418.1000 til 

4418.2000 

4418.4000 til 

4418.9009 

4419.0000 

4420.1000 

4420.9009 

4421.1000 til 

4421.9013 

Vörutegund 

Vörur úr plasti 

Fatnaður úr gúmmíi 

Vörur úr gúmmíi 

Vörur úr gúmmíi 

Vörur úr gúmmíi 

Vörur úr leðri 

Loðskinn og loðskinnsgervi 

Eldiviður, sag og spænir 

Viðarkol 

Viðarull 

Hertur viður 

Viðarrammar 

Umbúðakassar og bretti 

Trésmíðavörur til bygginga 

Trésmíðavörur til bygginga 

Borðbúnaður úr tré 

Styttur og skraut 

Skrín og kassar 

Vörur úr tré
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4421.9018 til 

4421.9029 

4501.1000 til 

4501.9000 

4503.9009 

4601.2000 

4809.1000 til 

4809.9000 

4811.1000 

4812.0000 

4813.1000 til 

4813.9000 

4816.1000 til 

4816.9000 

4817.1001 til 

4817.3000 

4818.1000 til 

4818.9000 

4819.1009 

4819.2009 

4819.3009 

46819.4009 

4819.5009 

4819.6000 

4820.1001 til 

4820.9000 

4821.1001 til 

4821.9000 

4822.1000 til 

4822.9000 

Vörur úr tré 

Korkur 

Vörur úr korki 

Mottur og ábreiður 

Kalkipappír 

Tjöru- eða asfaltborinn pappír 

Síuplötur 

Vindlingapappír 

Kalkipappír 

Umslög og bréfsefni 

Ymsar vörur úr pappír 

Umbúðir, aðrar en til útflutnings 

Minnisbækur o.fl. 

Pappírsmiðar 

Kefli, spólur og snældur
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Tollskrárnúmer Vörutegund 

Nr. 51 

  

4823.6000 

4823.7002 til 

4823.7009 

4901.1001 

4901.9101 

4901.9901 

4902.1001 til 

4902.9009 

4903.0000 

4907.0001 til 

4907.0009 

4908.1000 til 

4908.9000 

4909.0001 til 

4909.0009 

4916.0000 

4911.1001 til 

4911.9900 

5306.2001 

5601.1001 til 

5601.3000 

5602.1000 til 

5602.9009 

5805.0000 

5810.1000 til 

5800.9900 

6101.1000 til 

6117.9009 

6201.1100 til 

6217.9000 

Pappírsborðbúnaður 

Eggjabakkar o.fl. 

Blöð á íslensku 

Orðabækur og alfræðirit á íslensku 

Aðrar bækur á íslensku 

Blöð og tímarit 

Myndabækur og litabækur 

Frímerki, seðlar o.fl. 

Færimyndir 

Póstkort 

Almanök 

Auglýsingavörur og vöruskrár 

Garn úr hör 

Vatt úr spunatrefjum 

Flóki 

Handofin veggteppi 

Utsaumur 

Fatnaður 

Fatnaður
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Tollskrárnúmer Vörutegund 
  

6301.1001 tl 

6301.9009 Abreiður 

6302.1009 til 

6302.3900 Lín 

6302.4009 til 

6302.6000 Lín 

6302.9109 

6302.9209 

6302.9309 

6302.9909 Lín 

6303.1109 
6303.1209 
6303.1909 
6303.9109 
6303.9209 
6303.9909 Gluggatjöld 

6304.1109 til 
6304.1901 Aðrar fullgerðar spunavörur í vistarverur manna 

6304.9109 

6304.9201 

6304.9209 

6304.9309 
6304.9909 Aðrar fullgerðar spunavörur í vistarverur manna 

6306.1109 

6306.1209 

6306.1909 Sóltjöld 

6306.2100 til 
6306.2900 — Tjöld 

6306.4100 til 

6306.9909 Viðlegubúnaður 

6307.1000 Klútar 

6309.0000 til 
6310.9000 Notaður fatnaður og tuskur 

6402.1100 til 

6405.9009 Skófatnaður



1. februar 1988 

Tollskrárnúmer Vörutegund 

Nr. 51 

  

6406.9901 

6501.0000 til 

6505.9000 

6506.9100 til 

6507.0000 

6601.1000 til 

6603.9000 

6701.0000 til 

6704.9000 

6801.0000 til 

6802.9909 

6804.1000 til 

6811.9009 

6812.1000 til 

6812.6000 

6812.9009 

6814.1000 til 

6814.9000 

6815.1001 til 

6815.9909 

6901.0000 til 

6904.1000 

6905.1000 til 

6908.9000 

6910.1000 til 

6914.9000 

7003.1900 til 

7003.3000 

7008.0000 

7009.9100 til 

7009.9200 

Okklahlifar og legghlifar 

Hattar 

Annar höfuðfatnaður 

Regnhlífar og sólhlífar 

Unnar vörur úr fjöðrum, dún og hári 

Vörur úr steini 

Vörur úr steini o.fl. 

Vörur úr asbest 

Vörur úr asbesti 

Vörur úr gljásteini 

Vörur úr steini eða öðrum jarðefnum 

Leirvörur 

Leirvörur 

Leirvörur 

Steypt og valsað gler 

Marglaga einangrunargler 

Glerspeglar
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Vörutegund 

I. febrúar 1988 

  

7011.1000 til 

7013.9900 

7015.9000 

7016.1000 til 

7016.9009 

7018.1000 til 

7018.9000 

7019.3101 til 

7019.3909 

7020.0009 

7101.1000 til 

7105.9000 

7113.1100 til 

7118.9000 

7210.2001 

7210.3101 

7210.3901 

7210.4100 

7210.5001 

7210.6001 

7210.7001 

7212.2101 

7212.2901 

7212.3001 

7212.4001 

7212.5001 

7212.6001 

7308.3001 til 

7308.3009 

7308.9001 til 

7308.9009 

1317.0001 til 

1317.0009 

7319.1000 til 

7319.9000 

Glerhylki og glervörur 

Gler í úr og klukkur 

Vörur úr pressuðu eða mótuðu gleri 

Glerperlur 

Vörur úr glertrefjum 

Vörur úr gleri 

Perlur og eðalsteinar 

Skartgripir 

Báraðar vörur úr járni eða óblendnu stáli 

Hurðir, gluggar og tilheyrandi úr járni eða stáli 

Hlutar til bygginga 

Naglar og stifti 

Nálar og prjónar



1. februar 1988 

Tollskrárnúmer 

7321.1100 til 

7321.9000 

7322.1100 

7322.1909 til 

7322.9000 

23.1001 til 

323.9900 

7324.1000 til 

7324.9000 

325.1000 til 

5 

7326.2000 

7326.9002 til 

7326.9003 

7326.9006 

7326.9009 

7415.1000 til 

7415.3900 

7417.0000 

7418.1000 til 

7418.2000 

7419.1001 til 

7419.1009 

7419.9902 

7419.9905 til 

7419.9906 

71419.9909 

1508.0001 til 

71508.0009 

143 

Vörutegund 

Ofnar og eldavélar 

Ofnar og hitarar 

Ofnar og hitarar 

Búsáhöld 

Hreinlætisvörur 

Aðrar vörur, steyptar úr járni eða stáli 

Aðrar vörur úr járni eða stáli 

Aðrar vörur úr járni eða stáli 

Aðrar vörur úr járni eða stáli 

Naglar og stifti úr kopar 

Eldunar- og hitunartæki til heimilisnota 

Búsáhöld 

Keðjur úr kopar 

Aðrar vörur úr kopar 

Aðrar vörur úr kopar 

Aðrar vörur úr kopar 

Naglar, stifti og skrúfur úr nikkli 

Nr. $1
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7606.1101 

1606.1201 

7606.9101 

1606.9201 

7610.1000 

7610.9002 

7615.1001 

7615.2000 

7616.1000 

7616.9003 

7616.9004 

1616.9007 

1616.9009 

7907.1000 

1907.9001 

7907.9009 

8007.0001 

8007.0009 

8201.1000 
8215.9900 

8301.1000 

8301.4009 

8301.7000 

8302.1001 

8302.3000 

8302.4200 

8302.5000 

8303.0000 

8304.0000 

8305.1000 

8307.9000 

til 

til 

til 

til 

til 

Bárað ál 

Hurðir, gluggar og tilheyrandi 

Hlutar til bygginga 

Búsáhöld 

Naglar og stifti 

Aðrar vörur úr áli 

Byggingarhlutar úr sinki 

Naglar og stifti 

Aðrar vörur úr sinki 

Aðrar vörur úr tini 

Verkfæri og áhöld úr ódýrum málmi 

Hengilásar 

Læsingar og lyklar 

Festingar og áfellur úr ódýrum málmi 

Festingar og áfellur úr ódýrum málmi 

Peningaskápar o.þ.h. 

Skjalakassar o.þ.h. 

Ymsar vörur úr ódýrum málmi



1. febrúar 1988 

Tollskrárnúmer 

8310.0000 

8403.1000 til 

8403.9000 

8404.1001 

8404.9001 

8414.5101 

8414.5901 

8414.6001 

8414.8001 

8415.1000 til 

8415.9000 

8416.1009 til 
8416.3000 

8418.1001 

8418.2100 til 
8418.2900 

8418.3001 

8418.4001 

8418.6101 

8418.6901 

8418.9100 

8421.1201 

8421.1900 

8421.3901 

8422.1100 

8433.1100 til 

8433.1900 

8450.1100 til 

8450.1900 

145 Nr. 51 

Vörutegund 

Merkispjöld 

Katlar til miðstöðvarhitunar 

Aukavélakostur til nota með kötlum í nr. 8403 

Hlutar til vöru í nr. 8404.1001 

Viftur til heimilisnota 

Háfar til heimilisnota 

Loftjöfnunartæki 

Brennarar 

Kæli- og frystibúnaður fyrir heimili 

Kæli- og frystibúnaður fyrir heimili 

Kæli- og frystibúnaður fyrir heimili 

Húsgögn hönnuð fyrir kæli- og frystibúnað 

Tauþurrkarar 

Aðrar miðflóttaaflsvindur 

Lofthreinsibúnaður til heimilisnota 

Uppþvottavélar til heimilisnota 

Sláttuvélar fyrir húsgarða o.fl. 

Þvottavélar
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8451.2100 

8451.3001 

8452.1000 

8467.1100 til 

8467.9900 

8469.2100 til 

8469.3900 

8470.1000 til 

8470.2900 

8473.1000 til 
8473.2900 

8479.8901 

8506.1100 til 

8506.9000 

8508.1000 til 

8508.9000 

8509.1000 til 

8509.9000 

8510.1000 til 

8510.9000 

8513.1000 til 

8513.9000 

8516.1000 til 

8516.9000 

8518.1000 til 
8518.9000 

519.1000 til 

8520.9009 

8521.1009 

8521.9009 

8522.1000 til 
8522.9000 

Purrkarar fyrir heimili 

Strauvélar fyrir heimili 

Saumavélar fyrir heimili 

Handverkfæri 

Ritvélar 

Reiknivélar 

Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8469 til 8470 

Heimilistæki 

Frumrafhlöð 

Rafmagnshandverkfæri 

Rafmagnsheimilistæki 

Rakvélar og hárklippur 

Ferðaraflampar 

Rafhitunartæki 

Hljóðnemar og hátalarar 

Hljóðflutningstæki og hljóðupptökutæki 

Myndbandsupptökutæki og myndbandsflutningstæki 

Hlutar og fylgihlutir til tækjabúnaðar í nr. 8519 til 8521



1. febrúar 1988 

Toliskrárnúmer Vörutegund 

Nr. 51 

  

8523.1101 til 

8523.9009 

8524.1001 

8524.1009 

8524.2101 

8524.2103 

8524.2109 

8524.2201 

8524.2203 

8524.2209 

8524.2301 

8524.2303 

8524.2309 

8524.9001 

8524.9003 

8524.9009 

8525.3000 

8526.9201 

8527.1100 til 

8527.3900 

8528.1009 

8528.2009 

8529.1009 

8529.9009 

8539.2100 til 

8539.4000 

8540.1100 til 

8540.9900 

8543.8001 til 

8543.9009 

8701.1000 

8703.1011 til 

8703.1012 

8703.1090 

Segulbönd og seguldiskar 

Hljómplötur og hljómbönd 

Sjónvarpsmyndavélar 

Radíófjarstýribúnaður 

Móttökutæki 

Sjónvarps- og útvarpstæki 

Loftnet og loftnetsdiskar 

Rafmagnslampar 

Lampar 

Ymis heimilistæki 

Dráttarvélar, stjórnað af gangandi 

Fjórhjól og beltabifhjól 

Önnur ökutæki
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8703.2111 til 

8703.2229 

8703.2239 til 

8703.2349 

8703.2359 til 

8703.2419 

8703.2429 til 
8703.3139 

8703.3149 til 
8703.3249 

8703.3259 til 

8703.3319 

8703.3329 til 

8703.9019 

8703.9029 

8707.1000 

8710.0000 

8711.1000 til 

8711.9000 

8712.0000 

8714.1100 til 

8714.1900 

8714.9100 til 

8714.9900 

8715.0000 

8716.1000 

8717.8001 til 

8716.8009 

8716.9002 til 

8716.9009 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Yfirbyggingar fyrir ökutæki í nr. 8703 

Skriðdrekar 

Bifhjól 

Reiðhjól 

Hlutar til bifhjóla 

Hlutar til reiðhjóla 

Barnavagnar og hlutar til þeirra 

Hjólhýsi 

Hjólbörur o.þ.h. 

Yfirbyggingar á tengi- og festivagna



1. febrúar 1988 

Tollskrárnúmer 

149 

Vörutegund 
  

8902.0011 til 

8902.0090 

8908.0000 

9006.1000 til 

9006.2000 

9006.4000 til 

9006.9900 

9007.1000 

9007.2100 

9008.1000 til 

9008.9000 

9101.1100 til 

9114.9000 

9204.1000 til 

9209.9900 

9301.0000 til 

9303.3000 

9303.9009 

9304.0000 

9305.1000 til 

9305.9000 

9306.2100 til 

9306.2900 

9306.3009 

9306.9009 

9307.0000 

9401.3000 til 

9401.9000 

9403.1001 til 

9404.9000 

Fiskiskip 

För og önnur fljótandi mannvirki til niðurrifs 

Ljósmyndavélar 

Ljósmyndavélar og tilheyrandi 

Kvikmyndavélar og kvikmyndasýningarvélar 

Myndvörpur og stækkarar 

Klukkur og úr 

Ýmis hljóðfæri 

Skotvopn 

Skotvopn 

Önnur vopn 

Hlutar til vara í nr.9301 til 9304 

Skotfæri 

Skotfæri 

Sverð og byssustingir 

Sæti 

Húsgögn 

B 11
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9405.1001 til 

9405.9909 

9406.0001 til 

9406.0009 

1.0001 til 

9507.1000 

9507.3000 til 

9508.0000 

9601.1000 til 

9601.9009 

9602.0009 

9603.1000 til 

9603.4000 

9604.0000 

9605.0000 

9608.1000 til 

9618.0000 

9701.1000 til 

9706.0000 

Lampar og ljósabúnaður 

Forsmíðaðar byggingar 

Leikföng og íþróttabúnaður 

Leikföng og íþróttabúnaður 

Vörur úr skeljum og hornum 

Útskurðarefni úr jurta- og steinaríkinu 

Sópar, burstar og penslar 

Handsíur og handsáldir 

Ferðasnyrtisett o.fl. 

Ymsar framleiddar vörur 

Listaverk og forngripir



1. februar 1988 

2. Heimilt er að flytja eftirtaldar vörur inn með allt að 105 daga greiðslufresti: 

Toliskrárnúmer 

2710.0011 

2710.0019 

2710.0020 

2710.0042 

2110.0060 

2710.0070 

151 

Vörutegund 

Flugvélabensín 

Annað bensín 

Bensínkennt þotueldsneyti 

Þotueldsneyti 

Gasolíur 

Brennsluolíur 

Nr.



Si 1. febrúar 1988 

3. Heimilt er að flytja eftirtaldar vörur inn með allt að 6 mánaða greiðslufresti: 

Tollskrárnúmer Vörutegund 
  

0601.1000 til 

0601.2009 

J01.1000 til 

101.9009 

1002.0000 

1003.0000 

1004.0000 

1005.1000 til 

1005.9000 

1104.1100 

1504.1005 

1504.2005 

1504.3001 

1504.3002 

1506.0001 

1507.1000 til 

1507.9000 

1508.1000 til 

1508.9000 

1509.1000 til 

1510.0000 

1511.1000 til 

1511.9000 

1512.1100 til 

1512.2900 

1513.1100 til 

1513.2900 

15 al )00 til 

1514.9000 

Blómlaukar 

Hveiti og meslín 

Rúgur 

Bygg 

Hafrar 

Mais 

Valsað eða flagað korn úr byggi 

Feiti og olíur úr dýraríkinu 

Dýraolíur og efnisþættir þeirra 

Sojabaunaolía 

Jarðhnetuolía 

Olívuolía 

Pálmaolía 

Olía úr fræi sólblóma 

Kókoshnetu- og pálmakjarnaolía 

Repju-, kalsa- eða mustarðsolía



1. februar 1988 

Tollskrárnúmer 

í
 

Vörutegund 

1
 ir. 51 

  

1515.1100 til 

1515.9000 

1516.1001 til 

1516.2009 

2302.1000 

2302.4000 

2309.9001 til 

2309.9009 

2501.0002 

2114.1000 til 

2715.0000 

3901.1001 til 

3901.2009 

3902.1001 til 

3902.2009 

3903.1100 til 

3903.2009 

3904.1001 til 

3904.2209 

4011.1000 til 

4411.9900 

4013.1000 til 

4013.9000 

4403.1000 til 

4403.9900 

4416.0001 

4801.0000 

4804.1100 til 

4804.5900 

4805.1000 til 

4805.8000 

Órokgjörn jurtafeiti og olía 

Feiti og olíur úr dýra- eða jurtaríkinu 

Klíð úr maís 

Skepnufóður 

Fóðursalt 

Jardbik og asfalt 

Pólyvetylen 

Pólyprópylen 

Pólystyren 

Pólyvínylklóríð 

Nýir hjólbarða; 

Hjólbarðaslöngur 

Trjábolir 

Tunnur 

Dagblaðapappír 

Kraftpappír og kraftpappi 

Pappír og pappi



Nr. 51 

Tollskrárnúmer Vörutegund 

1. febrúar 1988 

  

4810.9900 

4811.4000 

5306.1000 

5306.2009 

5308.9000 

5401.1009 

5401.2009 

5402.1000 

5402.6900 

3
 

5509.1101 

5509.1201 

5509.2101 

5509.2201 

5509.4101 

5509.4201 

5604.2000 

5604.9000 

5607.1001 til 

5607.9009 

7208.3100 til 

7208.9000 

7209.1100 til 

7209.4400 

7210.1100 til 

7210.1200 

7211.1100 til 

7211.9000 

7212.1000 

7212.2109 

7212.2909 

7212.3009 

7212.4009 

7212.5009 

7212.6009 

Efni í mjólkurumbúðir 

Garn úr hör 

Garn úr ýmsum spunatrefjum 

Pólvesterþræðir 

Tilbúið þráðgarn 

Garn til veiðarfæragerðar 

Gerviþræðir 

Garn úr tilbúnum þráðum 

Snæri, reipi og kaðlar 

Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli 

Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli 

Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli 

Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli 

Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli



1. februar 1988 

Tollskrárnúmer Vörutegund 
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7213.1009 

7213.2009 

7213.3109 

7213.3909 

7213.4109 

7213.5009 

7214.2009 

7214.3009 

7214.4009 

7214.5009 

7214.6009 

7216.1000 

7216.6000 

et
 il 

7216.9009 

7301.1000 

7801.1000 

7804.2001 

8482.1000 til 

8482.9900 

8483.1000 til 

8483.9000 

8704.2109 

8704.2221 

8704.3109 

8704.3221 

8704.9031 til 

8704.9039 

8708.1000 til 

8708.9900 

8803.1000 til 

8803.3000 

8804.0000 

Teinar og stangir 

Teinar og stangir 

Prótílar 

Prótílar 

Þilstál 

Hreinsað blý 

Blýduft 

Kúlu- eða keflaleg 

Drifásar, tannhjól o.þ.h. 

Sendibifreiðar 

Sendibifreiðar 

Bifreiðavarahlutir 

Hlutar til flugvéla 

Fallhlífar



Nr. 51 156 1. februar 1988 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld auglýsing ráðuneytisins nr. 

171/1980 um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlendar lántökur,„með áorðnum 

breytingum. 

Viðskiptaráðuneytið, 1. febrúar 1966. 

Jón Sigurðsson. 
Þórhallur Asgeirsson. 

2 mn nm
 

DD
 28. Janúar 1988 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Eyra, nr. 64, 6. febrúar 1987. 

Við upphaf 7. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi: 

„Heimæðagjöld skal reikna af öllu hýsrými á lóð. Heimilt er að undanskilja sérstakar 

byggingar aðrar en bifreiðageymslur.“ 

Breyting þessi öðlast þegar gildi. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. janúar 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
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REGLUR 

um bílalyftur og búnað þeirra. 

1. gr. 

Skilgreiningar. 

Bílalyftur eru föst eða flytjanleg tæki ætluð til að lyfta bifreiðum eða farandvinnuvélum 

ýmist lóðrétt eða í hallandi stöðu vegna skoðunar, þjónustu, viðgerðar eða annarrar 

vinnu við þær. 

Hjálparlyftur eru lyftitæki sem ætluð eru til að lyfta að hluta bifreiðum á bílalyftum á 

gólfi eða á vinnugryfjum. 

Lyftustóll er sá hluti bílalyftu sem með hreyfingu lyftir ökutækinu. 
Burðarbúnaður er sá hluti bílalyftu sem ber lyftustólinn svo sem vírar, keðjur. liðir, 

vökvabullur og bullustangir, en þó ekki burðarstoðir. 
Drifbúnaður er sá hluti sem hreyfir eða knýr burðarbúnaðinn t.d. rafhreyfill. 

vökvadæla o.þ.h. 

Stjórnbúnaður eru hnappar eða handföng sem ræsa eða stöðva drifbúnaðinn. 

Öryggisstuðull er hlutfall þess hámarksálags sem hlutur þolir án þess að brotna eða 

slitna og þess hámarksálags sem hann verður fyrir við almenna notkun. 

2. gr. 

Skyldur þeirra sem selja eða afhenda bílalyftur. 

Sá sem selur, afhendir eða sýnir bílalyftur, hjálparlyftur eða fylgihluti. sem falla undir 

reglur þessar, skal tryggja að það sem hér um ræðir, sé þegar það er sýnt eða afhent til 

notkunar útbúið með tilskildum hlífðar- og öryggisbúnaði og notkun þess leiði ekki af 

sér slysa- og sjúkdómshættu. 

Nauðsynlegar og auðskildar leiðbeiningar á íslensku um meðferð og viðhald, flutning. 

samsetningu og frágang skulu fylgja þegar viðkomandi hlutir eru afhentir. 

Ákvæði greina 2.1 og 2.2 gilda einnig ef einhver sá búnaður sem talinn er í grein 2.1 og 

tilbúinn er til notkunar er afhentur áfram, endurseldur, lánaður eða leigður. 

Bílalyfta eða hjálparlyfta skal vera með greinilegri og varanlegari áletrun um mestan 

leyfilegan þunga sem henni er ætlað að lyfta. 

Þegar mælt er svo fyrir í reglum þessum eða Vinnuettirlit ríkisins krefst þess skal 

innflytjandi eða framleiðandi láta gera rannsóknir og prófanir sem nauðsynlegar eru til 

þess að ganga úr skugga um að viðkomandi búnaður standist þær kröfur sem gerðar 

eru varðandi aðbúnað, hollustuhætti og öryggi. 

Bílalyfta eða fylgihlutur sem er afhentur eða sýndur hér á landi skal vera greinilega og 

varanlega merktur framleiðanda og sé um innflutta bílalyftu eða tilheyrandi búnað að 

ræða skulu þau tæki einnig merkt nafni og heimilisfangi innflytjanda eða merkt á þann 

hátt að auðvelt sé að komast að raun um hver sé framleiðandi og þegar við á hver sé 

innflytjandinn. 
B 12 

Rikisprentsmidjan Gutenberg
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3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

5,1 

5.2 

5.3 

5.4 

7. 

3. gr. 

Skyldur þeirra sem annast samsetningu og viðhald á bílalyftum. 

Sá sem tekur að sér að setja saman, breyta eða gera við bílalyftu eða hluta hennar skal 

fara eftir ákvæðum þessara reglna. 
Verði sá sem setur saman, breytir eða gerir við bílalyftu var við einhvern ágalla eða 

vanbúnað sem áhrif kynnu að hafa á aðbúnað. heilsu eða öryggi manna, skal bann 

umsvifalaust gera eiganda eða þeim sem notar lyftuna aðvart. 

Ef fjarlægja þarf örvggishlífar eða annað tilsvarandi vegna viðgerðar skal sá sem verkið 
vinnur umsvifalaust setja öryggisbúnað á sinn stað aftur eða gera aðrar ráðstafanir, 

sem jafngildar eru, að verki loknu. 

4. gr. 

Skyldur eigenda eða umráðamanna. 

Eiganda eða umráðamanni bílalyftu er skylt að sjá svo um að vinnu sé þannig hagað að 
þeir sem starfa við bílalyftu séu varðir gegn slysum eins vel og kostur er. 
Eiganda eða umráðmanni bílalyftu er skylt að sjá svo um að hún sé í löglegu ástandi og 
þannig haldið við að notkun hennar leiði ekki af sér óþarfa hættu eða óþægindi. 

5. gr. 

Almenn ákvæði. 

Bílalyftur skulu hannaðar og þeim komið þannig fyrir og við haldið, að slysahætta stati 

ekki af þeim. Tryggt skal að ökutæki geti ekki runnið út af, oltið eða fallið möur af 

þeim. 
Bílalyftur skulu þannig búnar að ekki sé hætta á að ökutækið hallist á þeim þótt 

dreifing á þunga þess sé ekki jöfn. Halli má þó vera innan * 1“. 
Sé bílalyfta þannig útbúin að unnt sé að halla ökutæki skal gera ráðstafanir sem tryggja 
að slíkt skapi ekki hættu. 
Þótt bilun verði í drifbúnaði eða hlutar í burðarbúnaði bílalyftu slitni eða brotni skal 
lyftan þannig búin að hún geti ekki fallið niður, sigið óvænt niður eða hallast svo hætta 

geti stafað al. 
Bílalyfta skal þannig búin að hún stöðvist á sjálfvirkan hátt þegar lyftan hefur náð efstu 
eða neðstu stöðu, sjá nánar grein 16.3. 

6. gr. 

Öryggisbrúnir á pöllum lyftustóla. 
Pallar á lyftustól, sem ekið er inná, skulu vera með 60 mm háum Öryggisbrúnum 

(kantlistum) við innri brún þeirra, sjá mynd 1 í viðauka. Ef öryggisbrúnir halla 510? 
út frá pallinum má hæð öryggisbrúna vera minnst 50 mm. 
Á pöllunum skulu vera örvggisbrúir (kantar) eða annar búnaður sem varnar því að 

ökutæki geti runnið fram eða aftur af pallinum, sjá mynd Í í viðauka. Hæð 

Örvggisbrúnar skal vera minnst 80 mm. 

7. gr. 

Vörn gegn því að klemmast á milli gólfs og lyftusíóls. 

Til að koma í veg fyrir hættu á að klemmast á milli lyftustóls og gólfs eða undirstöðu 

skal bilið á milli þeirra vera minnst 60 mm og skal þetta bil ná allt að 150 mm inn undir 

ystu brún stólsins eða arma hans, sjá mynd 2 í viðauka. Þetta gildir þó ekki um brýr 

sem eru á lömum og ætlaðar eru til aksturs inn á eða af lyftu enda sé þungi þeirra ekki 
meiri en 200 N (20 kp) þar sem þær snerta gólfflötinn.
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9.1 

9.2 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

11.2 

11.3 

Vidurkenna må hlifar eda annan búnað sem kemur í veg fyrir klemmihættu í stað 

Öryggisbils samkvæmt grein 7.1., sjá myndir 3 og á í viðauka. 
Ekki er gerð krafa um örvggisbil á milli gólfs og arma lyftistóls með burðarsúlu undir 

miðju stólsins þar sem armar ná ekki út fyrir ökutækið. sjá mynd $ í viðauka. 

8. gr. 

Lvftihæð og lyftihraði 

Lyftihæð bílalyftu má ekki vera yfir 2 m. 

Lyfting og slökun á lyftu skal vera með jöfnum hraða og skal hann ckki vera meiri en 
0,2 m/sek. og á hliðarlyftum (þar sem ökutækinu er hallað um leið og því er lyfi) má 

lyfti- eða ferilshraði ekki vera meiri en 0,1 m/sek. 

9. gr. 

Hreyfanlegir burðararmar lyftustóla. 

Burðarörmum skal vera unnt að læsa áður en lyft er. Burðarfletir armanna skulu vera 
með stömu yfirborði. Minnsta fjarlægð á milli undirstöðuflata á sömu burðarstoð skal 

vera 0,85 m, sjá mynd óa í viðauka. 

Fjarlægð milli burðarflata má þó vera minni en segir í grein 9.1 ef hornið á milli tveggja 
lína sem dregnar eru gegnum burðarlletina er 60“ eða stærra, sjá myndir 6b og 6c í 

viðauka. 

10. gr. 

Burðarbúnaður. 

Lyftustól, sem lyft er með keðjum eða stálvírum, skal tengja með tveimur aðskildum 

keðjum eða stálvírum í hvern festipunkt nema hönnun eða búnaður lyftunnar tryggi á 

annan hátt að lyftustóllinn hallist ekki hættulega þó að brot eða slit verði á keðjum eða 

vírum. Þannig nægir að lyfta með 4 burðarstoðum sé með keðju eða stálvír sem tengist 

hornstæðum endum lyftustólsins, sjá mynd 7 í viðauka. 

Stálvírar í bílalyftum skulu hafa Örvggisstuðulinn 8. Stálvírum í lyftum skal fylgja 
vottorð um slitþol og skal það vera á bilinu 1420 N/mm' — 1960 N/mm (145 — 200 kp/ 

mm“). Fjöldi þráða í vír skal vera minnstur Í14. 

Festingar á stálvírum skulu vera með splæstu auga og kós. kós og minnst þrem 

víraklemmum eða kós og pressuðum hólk. Víraklemmur skulu vera af viðurkenndri 
gerð. 

Keðjur í burðarbúnaði skulu vera samkvæmt viðurkenndum stöðlum og skal vottorð 

framleiðanda fylgja sem sýnir brotþol þeirra. Mesta leyfilega álag á keðjur skal miðað 

vð öryggisstuðulinn 6. Keðjufestingar skulu einnig hafa ofangreindan Örvggisstuðul. 
Blakkir stálvíra í burðarbúnaði skulu ekki hafa minna bvermál, mælt yfir þversnið 

botns í spori blakkar, en 18 sinnum þvermál vírsins. 

Blakkir, tromlur:og keðjuhjól skulu þannig búin að ekki sé hætta á að vírar eða keðjur 

geti farið úr stýringum, tönnum eða sporum. 

il. gr. 

Vökvakerti. 

Vökvaþrýstikerfi skulu hönnuð fyrir tvöfaldan hámarksvinnubrýsting. Háþrýstislöngur 

skulu þó geta þolað fimmfaldan hámarksvinnuþrýsting vökvakerlisins. 

Vökvaþrýstilagnir skulu vera úr viðurkenndu efni og bannig frá beim gengið að þær 

séu varðar fyrir sliti eða skemmdum. 

Vökvabrýstilagnir og tengingar þeirra skulu vera þannig búnar að sem minnst hætta sé 

á að vökvinn geti sprautast á stjórnanda lyftunnar eða aðra og valdið skaða ef slanga 

brestur. Beygjur á slöngum mega ekki vera svo krappar að hætta stafi af.
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11.4 

12.1 

13.1 

14.1 

14.3 

14.4 

Vökvaþrýstikerfi skulu búin yfirþrýstiloka (framhjáhlaupsloka). Lokinn skal vera á 

milli dælu vökvakerfisins og stjórnlokans fyrir slökun lyftunnar. Lokinn skal stilltur 

þannig að hann opnist ef þrýstingur verður 10% meiri en sá þrýstingur sem svarar til 
leyfilegs hámarksþunga. Lokinn skal innsiglaður og þannig frá honum gengið að still- 

ingu hans verði ekki breytt nema með því að rjúfa innsiglið. Innsigli má aldrei rjúfa 
nema með leyfi Vinnueftirlitsins. 

12. gr. 
Fallvarnir á bílalyftum með vökvastrokkum sem lyfta beint 

undir lyftustólinn og á hjálparlyftum. 

Bílalyftur með vökvastrokkum, sem lyfta beint undir lyftustólinn, skulu búnar lokum 

sem hamla sighraða lyftunnar ef vökvaþrýstilagnir eða þétti bresta. Sighraði má 

mestur verða 0,2 m/sek í slíkum tilfellum. 

Lyftur sem bornar eru uppi af fleiri en einum vökvastrokki skulu þannig hannaðar að 

halli á lyftustólnum valdi ekki hættu þótt leiðsla í vökvakerfi bresti. 

Lyftan skal búin öryggisbúnaði sem varnar því að hún geti sigið neðan en 0,5 m frá gólfi 
við ótímabært sig. 

Óheimilt er að vinna undir vökvaknúinni hjálparlyftu nema tryggt sé að hún geti ekki 
sigið óvænt niður, annars skal ökutækinu slakað niður á trygga undirstöðu. 

13. gr. 

Fallvarnir á bílalyftum sem dregnar eru upp af vökvaþrýstikerfi 

með strengjum eða keðjum. 

Bílalyftur, sem dregnar eru upp af vökvaþrýstikerfi með strengjum eða keðjum, skulu 
búnar hemlaloka (slöngubrotsloka) sem lokar vökvarásinni við stokkinn ef slanga, 

leiðsla eða þétti bresta. 

Bílalyftur með strengjum eða keðjum, skulu búnar læsingum sem læst geta lyftunni 

með jöfnu millibili á lyftustoðunum. Læsingar þessar skulu vera með þrýstifjöðrum. 

3 Lyftustól skal ávallt setja í læsingar þegar unnið er undir honum. Óheimilt er að vinna 

undir lyftu sem eingöngu er haldið uppi af burðarbúnaði. 

14. gr. 

Fallvarnir á lyftum með skrúfuspindlum. 

Skrúfuspindlar skulu vera með öryggisróm auk burðarrónna sem halda lyftustólnum 

uppi. Öryggisrær þessar skulu taka við þunga stólsins ef burðarrær bila. Þær skulu ekki 

bera þunga við venjulega notkun lyftunnar. 

Ef öryggisróin hefur tekið við þunga lyftustólsins skal ekki vera mögulegt að lyfta 

honum aftur fyrr en viðgerð hefur farið fram. 
Skrúfuspindlar skulu vera sjálflæsandi og hafa stýringar til varnar því að spindilleggur- 

inn bogni. 

Drifkeðjur skrúfuspindla skulu búnar slakrofa eða öðrum jafngildum búnaði til varnar 

því að átak geti orðið ójafnt á milli þeirra. 

15. gr. 

Vinnupallar á bílalyftum. 

Bílalyftur með áfestum vinnupalli skulu þannig búnar að þeim verði ekki stjórnað af 
honum. 

Á ytri hliðum vinnupalla skulu vera handrið með hné- og fótlistum. Hæð handriðs skal 

vera Í m og fótlistans 0,1 m. 

Minnsta fjarlægð vinnupalls frá föstum hlutum byggingar skal vera 0,6 m.
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16. gr. 

Stjórnbúnaður. 

16.1 Rofar eða handföng, sem stjórna hreyfingum lyftu skulu vera haldrofar eða handföng 

16.4 

17.1 

18.1 

18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

19.1 

19.2 

19.3 

sem stöðugt þarf að þrýsta á. meðan hreyfing lyftunnar fer fram og vera þannig gerð 

að þau verði ekki hreyfð í ógáti t.d. með því að rekast í þau. 

Stjórnbúnaður skal þannig hannaður að hann geti ekki orsakað halla á lyftum sem 
bornar eru uppi af fleiri en einni stoð. 
Bílalyfta skal búin hæðarrofum sem á sjálfvirkan hátt stöðva drifbúnaðinn þegar lyftan 
hefur náð efstu eða neðstu stöðu. Fyrir ofan efri hæðarrofa lyftunnar skal einnig vera 
endastöðvunarrofi eða annar jafngildur öryggisbúnaður sem rýfur allt afl til drifbúnað- 

arins ef bilun verður í efri hæðarrofanum. Hafi endastöðvunarrofi stöðvað lyftuna skal 
aðeins unnt að gangsetja hana á ný á handvirkan hátt með sérstökum rofa. 

Rafbúnaður og raflagnir bílalyftu skulu vera samkvæmt kröfum Rafmagnsettirlits 

ríkisins. 

17. gr. 

Staðsetning bílalyftu. 

Staðsetning bílalyftu, vinnusvæði í kringum hana, fjarlægð frá veggjum eða nálægum 
vélum skal vera í samræmi við gildandi reglur um öryggisbúnað véla. 

18. gr. 

Viðhald. 
Stálvíra skal skipta um ef: 

a) Fjöldi einstakra brotinna þráða þeirra er yfir 10 af hundraði á lengdarbili sem 

nemur áttföldu þvermáli vírsins. 
b) Vírinn er orðin flatur eða teygður eða aðrar sjáanlegar skemmdir eru orðnar á 

honum sem rýrt geta burðarþol hans. 
Skipta skal samtímis um alla stálvíra í sömu lyftu. 

Keðjur skal skipta um ef: 

a) Lenging á þeim er orðin 5% af upphaflegri lengd. 
b) Aðrar sjáanlegar skemmdir hafa orðið á þeim sem rýrt geta burðarþol þeirra. 

Skipta skal um: 

a) Blakkarhjól ef þau eru orðin slitin eða með skarpar eða skemmdar brúnir sem geta 
skaðað vírinn. 

b) Burðarrær á skrúfuspindlum ef komið er slit í þær. 
Á vallt skal setja undirstöður undir lyftu þegar unnið er að viðhaldi eða viðgerð á henni 

og lyftustól hefur verið lyft. 

19. gr. 

Eftirlit og tilkynningaskylda. 

Bílalyftur skal skoða annað hvert ár nema á smurstöðvum, þar skulu lyftur skoðaðar 

árlega. 

Áður en lyfta er tekin í notkun skal tilkynna það Vinnuettirlitinu og skal þá fara fram 

skoðun á henni. Vinnueftirlitið getur þó leyft notkun bílalyftu til bráðabirgða í 

takmarkaðan tíma án slíkrar skoðunar. 

Hjálparlyftur eru undanþegnar reglulegri skoðun nema þær séu hluti bílalyftu.
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20.3 

20.4 

20.5 

21.1 

21.2 

23.1 

24.1 
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20. gr. 

Prófun og viðurkenning. 

Vinnueftirlit ríksins viðurkennir bílalyftur að undangenginni prófun. Enginn má flytja 
inn, nota, selja eða afhenda bílalyftu sem ekki hefur hlotið slíka viðurkenningu. 
Bílalyftur skulu prófaðar eftir alþjóðlegum stöðlum eða stöðlum sem Vinnueftirlitið 
viðurkennir. 

Umsókn um viðurkenningu skal senda til Vinnueftirlitsins og skal greina eftirfarandi 
upplýsingar! 
a) Nafn umsækjanda og heimilisfang, 

b) Heiti og gerð bílalvítu. 
c) Nafn og heimilisfang framleiðanda. 
d) Upplýsingar um burðarbúnað og styrkleika hans. 
Málsett teikning skal fylgja umsögn. 
Kostnaður vegna prófunar og viðurkenningar greiðast at umsækjanda. 

Vinnueftirlit ríkisins getur tekið gildar prófanir frá viðurkenndum aðilum, þar með 

töldum erlendum prófunarstofnunum. 

21. gr. 
Ýmis ákvæði. 

Um þau atriði sem ekki er fjallað um í reglum þessum gilda almennar reglur um 
örvggisbúnað véla eftir því sem við á. 

Bílalyftur sem í notkun eru við gildistöku regina þessara, og ekki uppfylla ákvæði 
þeirra, skulu lagfærðar innan árs frá gildistöku þeirra. Vinnueftirlitið getur þó veitt 
lengri frest til úrbóta. 

22. gr. 

Áfrýjun úrskurða. 

Ákvörðunum forstjóra Vinnueftirlits ríkisins og annarra starfsmanna stofnunarinnar 

má skjóta til stjórnar stofnunarinnar innan fjögurra vikna frá því að viðkomandi aðila 
hefur verið tilkynnt ákvörðunin. Stjórnin skal fella úrskurð um málið svo fljótt sem 

verða má. 
Urskurði stjórnarinnar má skjóta til ráðherra innan fjögurra vikna frá því að ákvörðun 

stjórnarinnar var tilkynnt viðkomandi. sbr. þó 2. mgr. 87. gr. laga nr. 46/1980 um 
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

23. gr. 

Viðurlög. 

Brot gegn reglum þessum varða sektum nema þyngri refsing liggi við lögum 

samkvæmt. Með mál út af brotum á reglum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

24. gr. 

Gildistaka. 
Reglur þessar sem settar eru af stjórn Vinnueftirlits ríkisins samkv. heimild í 47. gr. 

laga nr. 46/1980 um aðbúnað. hollustuhætti og Öryggi á vinnustöðum, sbr. ennfremur 

29.—34. gr. sömu laga. staðfestast hér með til að öðlast gildi í. mars 1968. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. janúar 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir.     
Óskar Hallgrímsson.
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Slá til varnar þeirri hættu að klemmast 
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AUGLYSING 
um umferð í Varmahlíð. 

Að fengnum tillögum sveitarstjórnar Seyluhrepps og samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. 

umferðarlaga nr. 40/1968, hefir eftirfarandi verið ákveðið: 
Bifreiðastöður eru bannaðar á vestanverðum Birkimel framan við Félagsheimilið 

Miðgarð í Varmahlíð. 
Ákvörðun þessi tekur gildi þegar í stað. 

Lögreglustjórinn í Skagafjarðarsýslu, 3. febrúar 1988. 

Halldór Þ. Jónsson. 

26. Janúar 1988 REGLUR Nr. 55 

um úthlutun styrkja úr Rannsóknasjóði. 

1. gr. 

Rannsóknasjóður er myndaður samkvæmt 18. gr. laga nr. 48/1987 og er í vörslu 

Rannsóknaráðs ríkisins. Hlutverk Rannsóknasjóðs er að efla hagnýtar rannsóknir og 
þróunarstarfsemi til nýsköpunar og styrktar íslensku atvinnulífi. 

2. gr. 

Rannsóknaráð ríkisins ákveður styrkveitingar úr Rannsóknasjóði. Styrkur er að jafnaði 

ekki veittur nema eftir umsókn og skipar ráðið sérfróða menn til að meta umsóknir. 
Rannsóknaráð getur þó boðið innlendum eða erlendum vísindamanni, forstöðumanni 

rannsóknastofnunar eða fyrirtæki fjárstyrk til að ákveðinna rannsókna. Einnig getur ráðið 

að eigin frumkvæði veitt styrki úr sjóðnum til að undirbúa eða skipuleggja rannsókna- eða 
þróunarverkefni á sviðum, sem það telur mikilvæg. 

3. gr. 
Auglýst skal eftir umsóknum um styrki með hæfilegum umsóknarfresti. 

Í auglýsingu skal getið um forgangssvið, sem Rannsóknaráð ákveður árlega, svo og 
forsendur við mat umsókna. Ákvörðun um styrkveitingar skal liggja fyrir innan tveggja 
mánaða frá lokum umsóknarfrests og birt opinberlega. 

4. gr. 

Um styrk geta sótt einstaklingar, stofnanir eða fyrirtæki. Umsóknir skulu vera á þar til 
gerðum eyðublöðum. Standi fleiri aðilar en einn sameigninlega að umsókn skal gerð grein 

fyrir skiptingu verkefna, kostnaðar og ábyrgðar. 

5. gr. 

Styrkir skulu aðallega veittir til rannsókna og tilraunastarfsemi sem líkleg er til að stuðla 
að nýsköpun í atvinnulífi á næstu árum, en heimilt er einnig að styrkja verkefni sem miða að 

uppbyggingu á aðstöðu, þekkingu og færni á tilteknum sviðum. 
Styrkur er ætlaður til að greiða laun og útlagðan kostnað, svo og beinan stjórnunar- 

kostnað við verkefnið. Heimilt er og að styrkja tækjakaup til einstakra verkefna, enda séu 
tækin til cérctakra nata í verkefninu en ekki til almennra nota eða þjónustu í viðkomandi
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SAMÞYKKT 

um breytingu á gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Norðurlandssvæði 

vestra, sbr. 6. gr. 5. ti. laga nr. 109/1984. 

Í. gr. 

3. gr. hljóði svo: 

Ettirlitsskyldum fyrirtækjum er skipt í 6 flokka eftir gerð og umfangi í samræmi við 
fylgiskjal með gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

á. gr. hljóðar svo: 
Fyrir ný rekstrarleyfi samkværat 36. gr. Í. tl. heilbrigðisreglugerðar nr. 43/1972 skal 

greiða leyfisgjald við afhendingu leyfisbréfs, sem hér greinir: 
flokkur kr. 1 000. 
flokkur kr. 1 000. 
flokkur kr. Í 800, 
flokkur kr. 3 600. 

flokkur kr. 5 400. 

flokkur kr. 7 200. A
M
D
 

3. gr. 

5. gr. hljóði svo: 
Af eftirlitsskyldri starfsemi samkv. 7., 8.,12., 13., Íá., 15., 16., og 17. tölul. 2. gr. laga 

nr. 109/1984. skal árlega greiða eftirlitsgjöld, sem hér greinir: 

flokkur kr. 1 500. 

flokkur kr. 3 090. 
flokkur kr. 6 000. 

flokkur kr. 12 000. 

flokkur kr. 24 000. 

flokkur kr. 36 000. Þ
A
R
 

em 

Á, gr 

6. gr. hljóði svo: 
Fyrir hvert vottorð sem heilbrigðisctirlitð lætur í té, greiðast kr. 750,00. 

5. gr. 

7. gr. hljóði svo! 
Heibrigðistulltrúi semur fyrir hönd svæðisnefndar lista yfir eftirlitsskyld fyrirtæki á 

svæðinu í samræmi við fylgiskjal. Listi þessi skal afhentur hlutaðeigandi sveitarfélögum, sem 

standa skil á eftirlitsgjöldum í sameiginlegan sjóð heilbrigðiseftirhitsins á svæðinu. 
Heilbrigðistulltrúi innheimtir leyfisgjöld og gjöld fyrir vottorð og renna þau Í 

sameiginlegan sjóð eftirlitsins. 

6. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og sambykkt af sveitarféldgum å heilbrigdiseftirlitssvædi 

Norðurlands vestra, sbr. 6. gr. 5, tl. Jaga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, 
staðfestist hér með samkv. 5. gr. 6. tl. þeirra laga til þess að taka gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 11. janúar 1988. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson. 

Ingimar Sigurðsson.



Nr. 56 168 11. januar 1988 

Fylgiskjal. 

Flokkun fyrirtækja eftir umfangi og gerð: 

I. og ll. V. Brauðgerðarhús. 
Minniháttar rekstur. Brauðstofur. 

Pizzugerðir. 
III. Bensínstöðvar. Félagsheimili með veitingarekstur. 

Leiktækjasalir. Fiskbúðir. 

Gufubaðstofur. Minni hótel. 
Ljósabaðstofur. Ísbúðir/ísgerðir. 

Lækningastofur. Íþróttahús með sundlaug. 
Rakarastofur, hárgreiðslustofur og aðrar snyrti- Kjörbúðir/nýlenduvöruverslanir. 
stofur. Leiktækjasalir m/veitingum. 
Sælgætis- og tóbakssölur. Skyndibitastaðir. 
Málningarverslanir. Stærri samkomuhús og veitingastaðir. 
Tannlæknastofur. Sælgætisgerðir (stærri). 

Torgsala. Veislumiðstöðvar. 
Annar rekstur sambærilegur. Veitingastaðir. 

Vinnslustöðvar minni (kjöt, fiskur, önnur 

IV. Fangageymslur. matvæli). 
Gistiheimili án veitinga. Annar rekstur sambærilegur. 

Heilsugæslustöðvar. 

Brauðgerð/brauðsala. VI. Stórmarkaðir (stærri). 
Kvikmyndahús. Kjörbúðir. 
Læknastöðvar. Stór hótel. 

Matsöluvagnar. Stórar matvælavinnslustöðvar. 

Mötuneyti (minni). Stór brauðgerðarhús. 

Neysluvörugeymslur. Mjólkurstöðvar. 
Nýlenduvöruverslanir. Vinnuheimili. 
Sælgætisgerðir (minni). Tækifærisveitingar vegna stórsýninga, kaupstefna 

Tækifærisveitingar. o.þ.h. 
Annar rekstur sambærilegur. Sjúkrahús II (svæðissjúkrahús, deildaskipt sjúkra- 

hús, almenn sjúkrahús). 
Annar rekstur sambærilegur. 

Nr. 57 A U G L Ý Ss I N G 21. janúar 1988 

um staðfestingu á deiliskipulagi heimasvæðis Garðyrkjuskóla ríkis- 

ins að Reykjum í Ölfusi, Árnessýslu. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur félagsmálaráðuneytið hinn 25. 

janúar 1988 staðfest deiliskipulagsuppdrátt af heimasvæði Garðyrkjuskóla ríkisins að 

Reykjum í Ölfusi með fyrirvara um að ákvæði gildandi leigusamninga á hluta svæðisins haldi 
gildi sínu. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir. 

Hreppsnefnd Ölfushrepps hefur samþykkt hann og skipulagsstjórn ríkisins lagt til að hann 

verði staðfestur með ofangreinum fyrirvara. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. janúar 1986. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um skoðun kvikmynda hjá Kvikmyndaeftirliti ríkisins. 

1. gr. 

Kvikmyndaeftirlit rikisins annast skodun kvikmynda og starfar samkvæmt lågum nr. 53/ 

1966 um vernd barna og ungmenna og lögum nr. 33/1983 um bann við ofbeldiskvikmyndum. 
Skoðun kvikmynda skv. 2. gr. laga nr. 33/1983 um bann við ofbeldiskvikmyndum og 

IV. kafla laga um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966 fer fram í Reykjavík, nema leyfð 
hafi verið skoðun annars staðar skv. 5. mgr. 58. gr. laga nr. 53/1966. 

2. gr. 
Þeim aðilum, sem flytja kvikmynd til landsins eða hyggjast selja kvikmynd hér á landi, 

dreifa henni eða sýna hana, er skylt að koma kvikmyndinni til skoðunar hjá Kvikmynda- 
eftirliti ríkisins. 

Tveir skoðunarmenn Kvikmyndaeftirlits ríkisins hið fæsta skulu skoða hverja kvik- 
mynd. Greini þá á skal kveðja hinn þriðja til og ræður þá meiri hluti skoðunarmanna. 

Markmið með skoðun kvikmynda hjá Kvikmyndaeftirliti ríkisins er að meta hvort 
kvikmyndin teljist brjóta í bága við 1. gr. laga nr. 33/1983 um bann við ofbeldiskvikmyndum 
og sé hæf til sýningar börnum og unglingum innan 16 ára aldurs eða á tilteknum 
aldursskeiðum innan þess aldurs. 

Í þessu skyni skal sérhvert eintak kvikmyndar merkt af Kvikmyndaeftirliti ríkisins eða 

trúnaðarmönnum þess, s.s. barnaverndarnefndum eða lögregustjórum, þannig að fullljóst 

megi vera að skoðun á vegum Kvikmyndaeftirlits ríkisins hafi farið fram. Aðilum skv. 1. 
mgr. þessarar greinar er skylt að sjá til þess að öll eintök hinar skoðuðu kvikmyndar sem eru 
til dreifingar, hvort heldur sýningar, sölu eða leigu, séu merkt. 

Gefa skal skriflegt vottorð um að skoðun hafi farið fram. 
Kvikmyndaeftirliti ríkisins er heimilt að meta kvikmynd að nýju, en þó skal ekki greiða 

skoðunargjald skv. 3. gr. reglugerðar þessarar vegna slíks endurmats. 
Skoðunarmenn geta krafist tollskjala ef þeir telja ástæðu til. 

3. gr. 

Fyrir skoðun kvikmynda eftir lögum nr. 33/1983 um bann við ofbeldiskvikmyndum og 

reglugerð þessari skulu aðilar skv. 1. mgr. 2. gr. reglugerðar þessarar greiða gjald í ríkissjóð 

vegna kostnaðar við skoðun kvikmyndar. Gjald þetta skal vera kr. 2 500 fyrir hverja 

kvikmynd, sem skoðuð er, nema gjald sé greitt eftir 7. mgr. 58. gr. laga um vernd barna og 
ungmenna nr. $3/1966. Kvikmyndaetftirlit ríkisins afhendir skoðunarbeiðanda skoðað eintak 

kvikmyndar og skoðunarvottorð gegn greiðslu framangreinds gjalds. 

Kvikmyndaettirlit ríkisins ákveður gjald vegna skoðunar kvikmynda skv. 7. mgr. 58. gr. 
laga um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966. 

4. gr. 

Barnaverndarnefndir og löggæslumenn skulu hafa eftirlit með því, að aðeins séu til 

dreifingar, sýningar, sölu eða leigu kvikmyndir, sem Kvikmyndaeftirlit ríkisins hefur skoðað 
og heimilað dreifingu á. 

5. gr. 

Sjónvarpsstöðvar, sem leyfi hafa til útvarps skv. útvarpslögum nr. 68/1985 annast 

skoðun kvikmynda, sem þær sýna, að höfðu samráði við Kvikmyndaeftirlit ríkisins. 
Menntamálaráðherra getur þó ákveðið, að tiltekin kvikmynd skuli skoðuð af skoðunar- 
mönnum kvikmynda eftir VI. kafla laga nr. 53/1966. Hafa þeir þá úrskuðarvald um það
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hvort myndin brjóti gegn ákvæðum laga nr. 33/1983 um bann við ofbeldiskvikmyndum og sé 
hæf til sýningar börnum og unglingum innan 16 ára aldurs eða á tilteknum aldursskeiðum 
innan þess aldurs. 

6. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varðar relsingu skv. 4. gr. laga nr. 33/1963 um 
bann við ofbeldiskvikmyndum og 59. gr. laga um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966. 

7. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. lögum nr. 33/1983 sem og lögum nr. 53/1966 og öðlast þegar 

gildi. 

Menntamálaráðuneytið, Í4. janúar 1988. 

Birgir Ísleifur Gunnarsson. 

Þórunn J. Hafstein. 

Nr. 59 25. januar 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 291 23. júní 1987 um búmark og 

fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur verðlagsárið 1987-—-1988. 

1. gr. 

1. mgr. 6. gr. orðist svo: 
Framleiðanda er heimilt að ráðstafa fullvirðisrétti og tilsvarandi búmarki milli lögbýla, 

enda sé ekki um skammtímaráðstöfun að ræða og fyrir líggi samþykki viðkomandi 
búnaðarsambands. Tilkynning um ráðstöfun þessa, studd skriflegu samþykki búnaðarsam- 

bands og eigenda viðkomandi lögbýla, skal hafa borist Framleiðsluráði landbúnaðarins fyrir 
1. júní 1988. 

2. gr. 

15. gr. orðist svo! 
Mjólkurframleiðanda er heimilt, með samkomulagi við hlutaðeigandi afurðastöð að 

nýta af fullvirðisrétti sínum verðlagsárið 1988/1989 jafngildi allt að 5% af fullvirðisrétti skv. 
13. og 14. gr. með innleggi á verðlagsárinu 1987/1988. Í samkomulagi þessu skal m.a. taka 

fram um greiðslu þessara afurða til framleiðanda, sbr. 2. mgr. 29. gr. Í. nr. 46/1985. 
Nýti framleiðandi ekki allan fullvirðisrétt sinn skv. 13. og 14. gr., greiðir ríkissjóður 

fyrir hinn ónýtta fullvirðisrétt, allt að 10% hans. Þó er landbúnaðarráðherra heimilt, með 
hliðsjón af markaðsaðstæðum á einstökum búmarkssvæðum, að undanskilja við greiðslu af 

hálfu ríkissjóðs allt að 5 prósentustig hins ónýtta fullvirðistéttar, og geymist sá hluti þá 
framleiðanda til næsta verðlagsárs. Ákvörðun þess efnis skal þá liggja fyrir eigi síðar en 15. 
júní 1988. Ákvæði þessarar málsgreinar gilda þó ekki um ígildi þess mjólkurmagns sem 

úthlutað var skv. 1. ti. 5. gr. rg. nr. 37/1986, sbr. einnig 13. gr. rg. nr. 339/1986. Þeim rétti 

skal Búnaðarsamband Vestfjarða úthluta á búmarkssvæðum nr. 9 og 10 og skal sá réttur 
hvorki framseljanlegur né leiguhæfur. Sá hluti þess fullvirðisréttar, sem kann að vera 
ónýttur á einstökum býlum í lok verðlagsársins, verði nýttur við ársuppgjör á framan- 

greindum búmarkssvæðum eftir ákvæðum 15. gr. þessarar reglugerðar. 

Greiðsla fyrir ónýttan fullvirðisrétt skal svara til hlutfalls launa- og fjármagnskostnaðar 
í grundvallarverði mjólkur |. júní 1988. Framleiðsluráð landbúnaðarins í annast greiðslur
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þessar skv. nánari reglum, er landbúnaðárráðherra setur. Með sama hætti getur mjólkur- 
framleiðandi óskað ettir slíkri greiðslu fyrir hærra hlutfall ónýtts fullvirðisréttar, enda berist 
Framieiðsluráði landbúnaðarins umsókn um það fyrir Í. júní 1988. Aldrei verður þó greitt 
fyrir ónotaðan rétt, ef framleiðsla á árinu nær ekki 50% af fullvirðisrétti viðkomandi býlis. 

Nýti mjólkurframleiðandi ekki fullvirðisrétt sinn með reglum 1. og 2. mgr. þessarar 
greinar, skal hinn ónýtti réttur koma til viðbótar fullvirðisrétti einstakra framleiðenda við 
uppgjör framleiðslu á viðkomandi búmarkssvæði það verðlagsár, í þessari röð: 

a. til framleiðenda á svæðinu, skipt hlutfallslega á milli þeirra, allt að búmarki þeirra í 
greininni. Þeir framleiðendur sitji fyrir þessari viðbót sem hafa fullvirðisrétt minni en 
80% að búmarki. 

b. til annarra búmarkssvæða, að fenginni staðfestingu landbúnaðarráðherra, og skal þeim 

rétti skipt skv. a-lið þessarar greinar. 

3. gr. 

2. mgr. 19. gr. orðist svo: 
Framleiðanda er óheimilt án samþykkis hlutaðeigandi búnaðarsambands, að selja eða 

leigja þann fullvirðisrétt til mjólkurframleiðslu sem hann hefur hlotið á grundvelli 14. gr. rg. 

nr. 339/1986 eða hlýtur skv. 14. gr. rg. nr. 201/1987. 
Reglugerð þessi er sett skv. heimild í lögum nr. 46 27. júní 1985 um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum og öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 25. janúar 1988. 

Jón Helgason. . 

Jón Höskuldsson. 

22. janúar 1988 Nr. 60 REGLUGERÐ 
um breytingu (1.) á reglugerð um búnað og rekstur lyfjabúða og 

undirstofnana þeirra nr. 24/1983. 

Í. gr. 

13. gr., a-stafliður og 1. töluliður hans hljóði svo: Efni og efnasamsetningar, sem talin 

eru hér á eftir, skulu merkt varnaðarmerki A, sbr. reglugerð nr. 77/1983 um gerð íláta, 

merkingu og varnaðarmerki varðandi sölu og varðveislu eiturefna og skulu þau varðveitt í 
læstum eiturskáp. 

Acetarsolum Benzhexoli chloridum 

Acidum mersalylicum * Benzolum 
Adrenalni tartras Benzatropini mesilas 

Adrenalinum Busulfanum 

Aethinyloestradiolum Carbacholi chloridum 
Alprenololi chloridum Carbonei sulfidum 
Apomorphini hydrochloridum £ Chiorali hydras 
Arecolini bromidum Cinchocainii chloridum 

Atropini sulfas Cinchocainum 
* Clofenotanum 

Colchicinum
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x 

sk 

Deslanosidum 

Diaethylstilboestrolum 

Digitoxinum 

Digoxinim 

Dihydroergotamini mesilas 

“ Diluendum formaldehydi 36% 
Diluendum glyceryli nitratis 10% 

Diphenylaminum 
Ergocalciferolum 

Ergometrinii maleas 

Ergotamini tartras 

Glycopyrroni bromidum 

Hexachlorophenum 
Hexicidum 

Histamini chloridum 

Homatropini hydrobromidum 

Homatropini methylbromidum 

Hydrargyri jodidum 
Hydrargyri oxicyanidum 

Hydrargyri perchloridum 

Hydrargyrum 

Hydromorphoni chloridum 

Hvyoscyamini hydrobromidum 

Hyoscyamini sulfas 
Kreolinum 

Kreosotum 

Kreosotum venale 

Lanatosidum C 

Liothyroninum natricum 

22. janúar 1988 

Metaoxedrini chloridum 

Metaraminoli bitartras 

Methacholini bromidum 

Methanolum 

Methylatropini bromidum 

Methylatropini nitras 
Methylergometrini maleas 
Methylscopolamini nitras 
Natrii fluoridum 

Natrii fluoridum venale 

Natrii monofluorophosphas 

Natrii nitris 

Neostigmini bromidum 
Noradrenalini tartras 

Quabainum (g-Strophanthinum) 

Phenolum 

Phenylhydrargyri acetas 
Phenylhydrargyri boras 

Phenylhydrargyri nitras 

Physostigminii salicylas 

Pilocarpini chloridum 

Pilocarpini nitras 

Reserpinum 

* Rotenonum 

Scopolaminum hydrobromidum 

Stannosi fluoridum 

Strychnini nitras 

Terbutalini sulfas 

* Tetrachlormethanum 

Thiamazolum 

Thyroxinum natricum 

* Trikresolum 

Warfarinnatrium 

Warfarinnatrium clathratum 

Efni og samsetningar, sem eru merktar * má geyma utan eiturskáps með því skilyrði, að 

umbúðir þeirra séu merktar samkvæmt gildandi reglum hverju sinni um merkingar eiturefna 

og hættulegra efna. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett eru samkvæmt ákvæðum 19. og 34. gr. laga um lyfjadreifingu 

nr. 76/1982 öðlast gildi við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. janúar 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

Ingolf J. Petersen.
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SAMPYKKT 

um stjórn Seltjarnarneskaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I. KAFLI 
Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Seltjarnarneskaupstaðar er skipuð 7 bæjarfulltrúum kjörnum skv. 1. 

kafla sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og Íl. gr. sömu laga. 

2. gr. 

Starfstímabil bæjarstjórnar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir hl jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 

Bæjarstjórn fer með stjórn Seltjarnarneskaupstaðar 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. 

á. gr. 

Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

5. gr. 

Bæjarstjórn annast þau verkefni. sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 

samþykktum. 

Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bærinn taki að sér verkefni, sem varðar íbúa bæjarins 

sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 

6. gr. 

Meðal verkefna bæjarstjórnar Seltjarnarneskaupstaðar eru: 

1. Að kjósa forseta og varaforseta bæjarstjórnar, nefndir, ráð og stjórnir skv. VÍ. kalla 

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

annast endurskoðun ársreikninga bæjarins skv. VH. kafla sveitarstjórnarlaga. Enn- 

fremur að ráða bæjarstjóra og aðra fasta starfsmenn bæjarins skv. Vil. kafla 

fyrrnefndra laga sbr. og VI. katla 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. VIL. kafla sveitar- 
stjórnarlaga sbr. og H. kafla samþvkktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

I KAFLI 
Um fjármálastjórn bæjarins. 

7. gr. 

Á fyrsta ári hvers kjörtímabils skal bæjarstjórn semja þriggja ára áætlun um rekstur, 

framkvæmdir og fjármál bæjarins, og skal þessi þriggja ára áætlun vera til leiðbeiningar við 

gerð árlegrar fjárhagsáætlunar bæjarins. Áætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við 

afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár. 
B 13



  

áætlun í bæ ejarsjóðs, bæ 

1gnum tveimur umr 

          

Bæja 

lok janúarmánaðar ár hvert 

sam pY kktar þessz 

ekja og stofnana 

jarstjórn sbr. 2 

fjárhags 

undar 
     

       
         

         

  

    

    

    áætlun skv. 1. mer. skal bæ 

og tilgreina ástæðt i 

samræmi við form 

rstjórn sækja skriflega 

   

      
ákvarðanir um ný 

það er að ræða og um 

afgre iðsl 

bæjarsjóðs og t tekjudflun um öflun lánsfjár. 

jármagns á fjárhagsárinu bæði til rek 

unar hafa sjó af „Veltufjárstöðu bæ) 

breytingum, sem er talið að gera á ve 

   
       

       

  
L. 
í 

fr 
i]      

Itufjá Irst töður in i 

    

”jårhagsåætlun skv. 8. skal vera megi um fjår a bæjarins 

sárinu og ekki má stofna til útgjalda ec 

áætlun idin séu 

        

  

         
"årh 
þess i fjårhags: 

stjórn. 

Samþykki bæjarstjórn fjárveitingu eða 

umt taka ákvörðun um, hvernig í 

1 
         

    

  

    

  

    

útgjalda, auknum tekjum eða lánsfé. >. 

10. gr. 

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breys s. ef verðlagsbreytingar 

orði ið veruleg en ráð var fyrir gert, æjarstjórn heimilt að endurskoða 

fjárhagsáætlunina. S ing greiði *jarstjórn við eina umræðu í bæjarstjórn, 

enda hafi breytingartillögurnar verið sendar bæjarfulltrúum með fundarboði og dagskrá 

a.m.k. fimm sóla gum fyrir ba 

    
     

   
breyt        

    

  

    jarstjórnarfund.   

  

.. er. sveitar stjórnar laga 

m ársreikninga. 
  

HI. KAFLI 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 
13 12. gr. 

fundi tvisvar í hverjum mánuði annan og fjórða Bæjarstjørn 

midvikudag    
         

  

jorn arfund lir skulu að jafnaði hefjast kl. 17.15. 

Júlí ágúst og 5 desember skal þó aðeins vera einn reglulegur fundur         

  

         

  

  It er að halda aukafund í bæjarstjórn, ef a.m.k.
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     jarstjornina saman til fyrsta fundar 

15 dögum eftir að hún tekur við störfum, 

  

ti nýkjörinnar | 

  

Aldursfor: 

að atloknum bæjarstjór narkosninsum. 

sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e 

Aldursforseti getur falið bæjarstjóra að boð 

     

  

i bæjarstjórn e e kki sert það 

  

kunngert með 

olga fndarhaði lagskráin fylgja fundarboði 

  

    
I. Lögákveðna 

  

;. kosningar forseta bæjarstjórnar, kosningar nefnda. 

eða ráðning 

  

stjórna á vegum bæi sk stjóra og annarra 

fastra starfsmanna bæjarins sbr. 

2. Fundargerðir nefi 

bæjarstjórn þarf að. samþv kkja álv k 

3. Önnur mál, sem falla undir 

dag jarl 
óskar að fá mál tekið 

skriflega með tillögu e 

Dagskrá bæjarstjó 

sem bæjarstjóri telur nauðsyr £ 

1 
I Á bæjarstjórna irfundar 

       gr. samþykktar þess: 

1 å vegum bæ , ef, eða að svo miklu leyti, sem 

inir, sem í þeim tel las 

    

  

       

   

  

læjarstjórnar 

  

krá eða einhver 

  

    irstjórnartund 

        
   

    

síðar c er 

  

Bæjarstjóri skal í 

bæjarfulltrúum fund: atboð | bætarstjórnai 
NA Í i 

  

tagsk rá L lic 

  

B: ej: wstjori skal bodsenda bæjarfulltråun     1darbod aukafundar I bæjarstjårn åsamt Ci 

    

  

ta fund nykjårinnar b 

  

selur Aldursforseti bæjarst     
honum, uns forseti bæjarst Jórnar hefur verið kjörinn. 

Forseti bæjarstjórnar skal kjörinn til eins á 

Sá er rétt kjörinn forseti. sem í 

náð, skal kjósa að nýju un á 1 tvo, sel fl st atkv . Hati 

arfulltrú: (  Varpa blutkesti, um hverja tvo 

sem fleiri atkvæði fær. Verði 

    

    þeim atkvæðafjölda e 

þrír e ða fleiri 

sk 

     

  

fengið jafnm« 
uli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn forseti | 

itkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða kosningu. 

Forseti bæjarstjórnar stjórnar kjöri 1. J 
beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaforsetar skulu 

ir til jafnlangs t tíma og forseti. 

inn forseta á fundi, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema bæji arstjórn ákveði 

að kjósa sérstakan fundarstjóra. 

Ef forseti deyr eða verður varanlega forfallaður frá forsetastörfum, skal kjósa forseta í 
hans stað til loka kjörtímabils forseta. 

    

varaforseta 

          
  



      

Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjar 

sama fundi og forsetakosning fer fram. Skrifarar sk 

kulu telja saman atkvæði við kosningar í 

        Uu KOSMIT 

Tirs 

  

"fara fram Í     g þe gar at 

20. gr 
jórnarfundur skal hal ldint in í húsnæ 

lugerðar um #08 ang 

    

<væðum b     í sem fullnæ     

   

ttlað js fólks.   
  

    

  

því sem  húsrúm leyfir. 

stjór getur ákveðið, að einstök mál verði rædd fyrir | 

ek manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegi 

fyrir luktum dyrum. Jafnframt getur b æj arstjórn ákveðið, Je 

gu er fjallað um slík mál, verði haldinn fyrir luktum dyrum. ' 

( jarstjórn. 

við umræður á lokuð 

    

   

  

ædd verði 

narfundur, bar sen Hi 

a um að mál skuli 

   

  

eingön 

rædd 

    

   
fundi í 

  

bæjarstjórn. 

Bæjarstjórnarfundur er lögmætur, ef meira en helmin; 

ur enga bindandi ålyktun gert, nema 

bæjartulltrúa er á fundi. 

  

    

22. gr. 

Forseti bæjarstjórnar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kann 

stjårnar umrædum og afgreidslu måla, sér um ad fundargerdir séu fi 

æti hans og 

  

   
rðar og slítur fundi, 

krá hans er tæmd. Forseti úrskurðar um skilning á fundarski su en skjóta má 

  

    að allt fari “ ga og löglega 

  

úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. Forseti sér u 

arstjórnarfundum og er bæjarfulltrúum skylt að lúta valdi 

t reglu. Raski áheyrandi 

fundarsal. Leyfi forseta þarf til að taka myndir og hljóð 

fundum. 

nule 

ans að því er varðar     fram á b    

      

  fundarfriði, vísað honum úr fundars og góð:       
á bæjarstjórnar. 

  

Y 

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd 

nema forseti eða bæjarstjórn ákveði annað. 

Heimilt er að taka til meðferðar á bæjarstjórnarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

Á 3 viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði 

í bæjarstjórn í þeirri röð, sem þau eru á dagskrá, 

  

A = 

z4. gr. 
+ 

Bæjarstjórn afgreið 
1 

i 

mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 
£ 

ir 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

    

  

1. Fjárhagsáætlun bæjarins. 

2. Arsreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 

3. Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

4. Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 
5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga.



    

   

   

  

ylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo 

yldustört veikindi. Sé bæjarfulltrúi fo | 

  

rfalladur um stundarsakir 

   láta tilkynna forfö lin a, sem bodar bå varamann hans å fun id 

, sem 1 forfallast um stundarsakir er heimilt að ákveða. hver varamanna hans 

la tekur varamaður sæti samkvæmt kvæðum 1. og 2 

  

rnarlaga. 

Bæja rstjóri i skal sitja fundi bæjarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur 

hann atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulltrúi. 

B: ð að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér    tur hein 

  

stjórn ge 

  

stjórnarfundi. 

    

   

  

    

      

við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar hann 

venslamenn 

  

hans svo sérstaklega að alme ant má ætla að 

    

jól umræðulaust úr hvort mál er svo v 

„ má taka þát tt í atkvæðagreiðslu um hæti sitt. Bæjarfulltrúa. 

fi sitt orka tvímælis, ber að skýra forseta bæja 

        

  

„sem hlut á 

  

rstjórnar frá því. 

ejarfulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar 

við umræðu og afgreiðslu þess. 

  

     

  

    

   

    

tillögurétt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum 
| 

  

skulu 

sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Víkja má frá þei 

ögumann í máli eða bæjarfulltrúa, sem óskar að 

su á framfæri. Hafi tveir eða fleiri bræjarfuller 

hljóðs samtímis, ákveður forseti, í hvaða röð þeir ski „ Bæjarfulltrúi skal th 

máls. skal óska heimildar forseta. Áð jafnaði 

    

        
sm AT fn BD ymer ” sti Paw 
mål sitt ur ustðl nema forseti le 

í sínu til forseta. Þegar til umræðu er fundargerð nefndar, 

í taka fram, hvaða 

    
  

    ið/liði fundargerðarinnar hann óskar 

að ræða 

Bæjarfulltrúi má tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó bæjarfulltrúa að 

taka oftar til máls, til að bera af : 
fi Bæjarstjóri, flutningsmaður úl 

  

    ámæli eða til að gera stutta atht 

lögu eða fr 

  

semd við fundarskö 

jögumaður (1 alsmaður flutningsmanna) m 

þó tala oftar en tvisvar við hverja umræðu máls. 

Ekki má bæjar Jr 

forseta. 

    

          d 

    ulltrúi Íesa upp prentað mál við umræður í bæ; 

29. gr. 
yslum, skal forseti víta hann. Forseti getur lagt til við 

| Dæja rfulltrúi, sem víttur hefur verið tvisvar á sama fundi, verði sviptur 
málfrelsi á þeim fundi. Skat slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist bæjarfulltrúi 

1rsl forseta eða bæja irstjórnar eð: 

fresta fundi eð: 

  

Beri bæjarfulltrúi aðra menn bn 
á i t 

ec 
ef óregla kemur upp á fundi, skal forseti 

slíta fundi, ef nauðsyn krefur. 

       i



30 

     mræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt fram dagskrártillögu um, að 

arfulltrúa verði takmarkaður, umræðum verði lokið á tilteknum tíma eða     ræðutími 

imræðum um mál verði lokið þá 
1 
1 

þegar. Hver bæjarfulltrúi getur og borið fram slíkar 

tillögur. Bæjarstjórn afgreiðir tille 0 ir um takmörkun umræðna umræðulaust. Ekki má þó 

) hún standi skemur en tvær klukkustundir, et e 
    

   takmarka umræðu um mál svo, a 

    bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhagsáætlun eru el 

greinar þessarar. 

      

Bæjarf breytingartill 

frestunartillögu 

skriflegar, ef forseti óskar. Forseti ákveður, í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar til 

  

sem til umr 

  

eru teknar til afgreiðslu 

39 gr 
í. BÍ 

Mál er afgreitt í bæjarstjórn með því að samþykkja það < 

  

ða fella b vað, vísa því frá 

ii, sem bæjarstjórn 

  

   

  

bæjarstjórn eða vísa hví 

  

a, verður þó e vísa(     

nefndar, ráðs eð: 1 stjórnar eða bæjarstjóra i 

ber að lögum að afgøre til afgreiðslu annarra. Bæjarstjórn er heimil 

að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða mál, sem að lögum ber að afgreiða fy 

tiltekinn tíma 

  

    
á bæjarstjórnarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

  

„ að rétta upp hægri hönd sína. Að því   

  

Forseti b iður þá bæjarfulltrúa sem samþykkja í 
i búnu leitar forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum atkvæða- 

  

yrelðslunnar. 

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 nem: 

      

gasemd 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. þungur bæja 

eftir tölusettri nafnaskrá bæjarfulltrúa í stafr 

bæjarfulltrúi greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakall sk 

síðastur. Við nafnakall svarar bæjarfulltrúi, þegar forseti les upp nafn hans. já eða nei efti 

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. 

  
   

   

ulltrúa óskar þess. Við natnakall skal farið 

sÍsröð og skal það ráðast af útdrætti, hvaða 

forseti greiða atkvæði 

  

  

  

      

  

34 . 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meiri rihlu iti 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. 

r kjósa skal einn fulltrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur hafa 

forseta bæjarstjórnar 

  

komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosnir 

  

sbr. 3. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar



6 nn 
55. gi 

cÅrctal 
Sserstakan 

  

undarritara utan bæjarstjór 

      

   

     

   

   
       
      

    

£ 
i 

'ðabók bæjarstjórnar. Í fundargerð skal 
   

    tekin eru fyrir, d 

mál ekki 

gðar er 

nefndir 

  

i fundinn. Skrá skal þau mál, se    

  

  

  

og hvernig 

rúnaðarmál 

ulltrúi á rétt á að 

' í bæ Jarstje orn. 

   
   

  

hana nema bæjarstjórn ákveði a 

E æj arfulltrúi, sem gera 

itað fundargerðina með fyri 

irstjórn g 

      

við „tthvert atriði í fundargerð, getur      

  

      skuli hljóðritaðar eða 

etja um það nánari 

etur ákveðið, 

teknar upp með Öðrum hætti. 

reglur. 

Ur réttindi o 5 

  

jarfulltrui á rétt á að fá m 

æjarstjórnarfundar, enda til 

föstudag næstan fyrir fund. 

   £ 1h og 5. gr. samþ 
það 1 sæjarstjóra skrif          

        

    

  

    Bæjarfulitrúa er bæði rétt og skylt að ja fundi bæjarstjórnai 

hamli sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. — 

þau störf 1 bæjarstjórn felur honum og varða í 

störf í nefi ndum á vegum bæjarstjórnar. Þó getur : 
eða lengur eða setið í nefnd sama tímabil, < 

hefur haft starfið á hendi. 

r, nema lögmæt tc 

jarfulltrúi er skyldur til að taka að sér 

  

    s. forsetastörf og 
   ti eitt kjörtímabil 

        Nú telur bæjarfulltrúi g 

og getur bæjarstjórn þá létt af hom 

tiltekinn tíma eða tl loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 35. gr. 

sveitarstjórnarlaga. 

skyldum sínum í bæjarstjórn án óhætilegs álags 

störfum eða veitt honum lausn að eigin 

  

      

       

  

rúi hefur málfrelsi, tilic 

því sem "nánar er ákveðið í samþykkt þessari 

Bæjarfulltrúa er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar um c 

ræða mál, sem bæja rn er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjårhag etlun, eða 

ársreikninga eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndi getur forseti ákveðið að endurtaka 

atkvæðagreiðslu, ef minna en helmingur bæj trúa tekur þátt í atkvæðagreiðslunni. 

  

atkvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar eftir 
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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. 

ál. 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 máis. 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. Bæjarlulltrúa, 
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. 

dd. gr. 

Bæjarfulltrúi skal fá hæfilega þóknun úr bæjarsjóði fyrir störf sín í bæjarstjórn. Íakist 

bæjarfulltrúi á hendur ferð á vegum bæjarins skv. ákvörðun bæjarstjórnar á hann rétt á 

greiðslu hætilegs ferða- og dvalarkostnaðar. 
Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur skv. Í. mgr. 

45. gr. 

Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig. að bæjarfulltrúar eigi möguleika á að taka sér 

orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

46. gr. 

Bæjarfulltrúi, sem vegna veikinda eða af Öðrum ástæðum getur ekki sótt bæjarstjórn- 

arfund/-fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti 

sitt. meðan þannig hagar tl. 

47. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa gilda einnig um varamenn, sem 

sitja bæjarstjórnarfundi. 

V. KAFLI 
Nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum laga, reglugerða 

og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar hluttallskosningar, 

ef einhver bæjarfulltrúi óskar þess. Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana 

bæjarins eru ekki kjörgengir í stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá.
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49. gr. 

Forseti bæjarstjórnar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða åkvedur, hver skuli gera 
það. Á þeim fundi skal kjósa formann, varaformann og ritara nefndar. 

Bæjarstjórn kýs formenn nefnda, nema lög kveði á um annað. 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 
fyrirvara. 

50. gr. 

Netndarmanni 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. mer. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Sl. 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. 

52. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði HI. og TV. kafla samþykktar þessarar gilda 

um meðferð mála í nefndum. ráðum og stjórnum bæjarins, eftir því sem við á. 

53. 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. 

54. gr. 
Nefndir, ráð og stjórnir bæjarins skulu halda gerðabækur. Kjörinn ritari nefndar skal 

færa fundargerð í gerðabók. Nefnd getur þó ráðið sér sérstakan fundarritara utan nefndar. í 

fundargerð skal skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji hann. Þá skal skrá í 
fundargerð einstök mál, sem tekin eru fyrir á fundi. dagsetningu þeirra. nöfn aðila, 

meginefni og hvaða afgreiðslu það hlýtur. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir 

viðstaddir nefndarmenn undirrita hana. 

55. 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. 

56. gr. 

Bæjarstjórn kýs i eftirtaldar nefndir og starfsmenn til ad fara med tiltekin målefnu, eftir 

því, sem lög mæla fyrir: 

A. Til eins árs. Á fyrri fundi í júní ár hvert; 

1. Forseta bæjarstjórnar. 
2. 1. varaforseta bæjarstjórnar. 
3. 2. varaforseta bæjarstjórnar. 

d. Tvo skrifara bæjarstjórnar og tvo til vara.



Nr. 61 

an 

  

). janúar 19 182 2 

Skoðunarmenn bæjarreikninga. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara, skv. 64. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 

Kjörstjórn(ir) við alþingiskosningar, Skv. 10. gr. laga nr. $2/1959 um kosningar til 

Alþingis. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. (Hverfiskjörstjórnir jafnmargar og 

kjörstaðir eru: Þrír aðalmenn í hverja og jafnmargir varamenn). (Undirkjörstjórnir 

jafnmargar og kjördeildir eru: Þrír aðalmenn í hver rja og jafnmargir veramenn). 

   

  

B. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum bæjarstj Jórnarkosningum: 

to
 

BR)
 

10. 

þa
 

ER
 

a
 

Un
 

Aflmannavarnanefnd. Tveir aðalmenn og jí afnmi argir til vara skv. gr. laga nr. 94/ 

1962 um almannavarnir sbr. 5. gr. aga n nr 

Áfengi varnarnefnd. Sex aðalmenn og ja 

nr. 82/1969. 

Byggingarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. g 

nr. $4/1978. 

Félagsmálaráð. Sjö aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð annast störf 

þau, sem framfærslunefnd og barnaverndarnefnd eru falin samkvæmt lögum nr. 

80/1947 og nr. 53/1966. Jafnframt fer félagsmálaráð með stjórn og rekstur 

leikvalla, dagvista- og öldrunarmála, ennfremur önnur þau mál er ráðinu eru falin 

með reglugerð, þ.m.t. vinnumiðlun og atvinnuleysisskráningu 

Umhverfismálar | 

  

). gr. áfengislaga & 

    

nd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Umsagnaraðili um 

andnýtingarmál, tillöguaðili um umhve rfism ál, ge gni r hlutverki fegrunarnefndar. 

Starfar eftir náttúruverndarlögum nr. 47/1971 og gróðurverndarlögum nr. 17/1965 

tir því sem við á. 

Skipulagsnefnd, umferðarnefnd, hafnarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 

Fer með skipulagsmál og umferðarmál ennfremur gegnir nefndin hlutverki hafnar- 

nefndar skv. 9. gr. hafnalaga nr. 69/1984. 1. Heilbrigðisnefnd. Tveir aðalmenn 

og jafnmargir til vara í svæðisnefnd Kjósarsvæðis sbr. reglugerð nr. 390/1987 sbr. 

6. gr. 1. nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit. 

Húsaleigunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 76. gr. laga nr. 44/1979 

um húsaleigusamninga 

Kjörstjórnir við sveitarstjórnarkosningar. Kjörst stjórn (vfirkjörstjórn). Þrír aðal- 

menn og jafnmargir til vara skv. 23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

(Hverfiskjörstjórn. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Hverfiskjörstjórnir geta 

verið jafnmargar og kjörstaðir.) 

(v ndirkjörstjórn. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Undirkjörstjórnir skulu 

ra jafnmargar og kjördeildir í bæ/kaupstað. Heimilt að kjósa síðar.) 

Skólanefnd grunnskóla og tónlistarskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara 

skv. 17. — 18. gr. laga nr. 63/1974 um grunnskóla og 2. gr. laga nr. 75/1985 um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. 

Stjórn sjúkrasamlags. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga nr. 

6//1971 um almannatryggingar. 

Stjórn bókasafns. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 

um almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 

Stjórn heilsugæslustöðvar. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 21. gr. laga 

nr. 59/1983 um heilbrigðisþjónustu. 

Stjórn veitustofnana. (Hitaveita, vatnsveita). Fimm aðalmenn og jafnmargir til 

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

nr. 60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins 

  

      

  

ett 
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vara sbr. heimild í 2. mgr. 54. gr. búfjárræktar- 

aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. I7. Fulltrúaráð Brur 

  

til vara. Ráðið st samkvæmt 

kefni tómstundaráðs í Se ltjarnarneskaupstað 

  

Á s . rr mir sl rape Dar 
Prir adalmenn og jafnmargi til vara. Fer 

  

IFNArNESS 

    

rness sem starfar eftir sérs 

til vara. Fer með stjórn Bláty jallafólk- 

og annar til vara. Fer með stjórn Reykja- 

Annast kaup 

  

    ulltrúar og jafnmargir tl vara. Sitja 

1 með umboð Sí eltj arnarneskaupstaðar. 

Sjö fulitrúar (bæja rfulltrúar) í stjórn 
Seltjarnarness. 

Fer með gerð 

  

r til vara. 

(Jarasamninga 

  

   
   

  

   

  

   

Starf skjaran 

  

og vara. Leysir úr ágreiningi í 

kjaramálum er 

  

   endurme jafnmargir til vara. Metui 

umsókr 

28 Brunabd 

Millima 

Gjafa 

sjálíkjórinn samkr 

við regluge 

  

raður. Einn. Metur eignir til fasteignamats. 
sjóðir Qjoriropir jóður oIgUFRRIFS 

    

    

inn maður í stjórn auk forseta sem er 

s. Stjórnar málum sjóðsins í samræmi 

    

    

  

AE 
fn RE A 

tjórn og starfslið bæjarins. 
   

Um framkvæmda: 

  

     

    

Bæjarstjórn ræður bæjar stjóra. ra skal skriflegan ráðningarsamning við bæjarstjóra 

þar sem m.a. skal kveðið á umr tíma hans. og kaup og kjör. Ráðningarsamningur 

  

skal staðfestur at & 

  

jarstjór 

58. gr. 

Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarins. Hann undirbýr fundi bæjarstjórnar, semur 

dagskrá og boðar til funda sbr. 14. og 15. gr. samþykktar þessarar. Hann á sæti á fundum 

bæjarstjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt en eigi atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn 

fulltrúi í bæjarstjórn. Hann 1 he 

réttindum. 
fur og rétt tl setu á fundum nefnda bæjarins með sömu 

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 bæja 

    

    
Bæjarstjórn ákveður hver gegna skuli störfum bæjarstjóra í forföllum hans.
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rstjórn ræður Í 

  

    
tarfemann hal tár A A A ir yfirmanni Fn v 
starfsmenn í helstu stjórnunarstöður s.s. yfirmenn stolnana og 

, 
íausn frå storfu 

  

og veitir þeim 

60. g 

ður aðra fasta starfsmenn en 

ð eða reglum sem bæjarstjórn 

  

2 =     

  

Fastráðnir starfsmenn bæjarins skuli 

mánaða uppsagnarfresti miða( 

starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 ettir því sem við á. 

Gera skal skri ráðning i 

kvedid å um rådningartima og uppsagnarirest á. sbr. 1. mgr. svo og starfssvid beirra. Um kaup 

4 Á „Air 6 ar 2 re en rr som 2 
óakveðins tíma með gagnkvæmum 3 

      Á Á 
við mánaðam 

  

        

  

    

og kjör fer eftir rá 

  

  Um ráðningu lausráðinna starfsm: 

samningum viðko 

Um kaup    og kjör fer ettir Í 

L      n    narneskaupstadar fur sett, samkvæmt 

Ja hí 8/1986, st; ad te =stist hér með til að 

Samþykkt sem bæjarstjórn 
álræðium 2 FA 7 úr 
ákvæðum 3. Mer. /. 8. 

Jar Í stað, og 

      

  

gr. sveitarstj rn ar, 

birtist til eftirbreytni öli 

í samþy kkt um stjórn b 

    
    n þeim sem hlut eiga að mál. Jafnframt 

  

   

  

ejarmálefna Seltjarnarneskauy (1974 með       

Félaesmálaráðuneytið, 20. janúar 1988 

  

Jóhanna Sigurðardóttir. 

tildur Eíndal. 

  

Nr. 62 22. janúar 1988 
sam I - 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um búnað, rekstur og eftirlit með lyftum 

og lyftubúnaði nr. 203/1972, með síðari breytingum. 

i. ST. 

'. orðist svo: „Ekki er leyft að nota strengi með minna en 

  

Jasti málsliður 5. mgr. 21. g 

8 mm þvermáli fyrir lyftur sem falla undir flokk c og d.“ 

  

„ holl 

  

VggI á    
Hallgrímur Daiberg. 

Ígrímsson. 
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Sólvelli, dvalar 

t ad mandatum af dómsmálaráðhc 

  

Staðfesting forsetans á skipul: 

bakka, ú jul     

  

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Sólvelli — dvalarheimili aldraðra á Eyrarbakka. 

   
     

    

  

     

Samtök áhugamanna um stofna hér með 

fnun, sem heitis Eyrarbakka. 

élagsins í peningum samtals 3.000.000 kr 

gnarstofnunarinnar aðrar 

er haldið áfram. 

  

fnendur se 

I. gr 

    

n vera sá, að veita öldruðum heimilisvíst og 

Á 

Tilgangur stofnunarinnar er og skal jafn 

     

    

  
aðhlynningu á dvalarheimilinu og svo góða umönnun sem frekast er unnt. 

Í þessu skyni veitir stofnunin vi 1 gjöfum og hvers konar styrktarté 

9 or 
rr SI 

narinnar fastar eða lausar, nema andvirðinu Ekki má selja eða láta af hendi eignir stofnu 

sé beinlínis varið til að halda starfsemi í þágu aldraðra áfram á á Eyrarbakka sbr. 7. grein. Eigi 

ná heldur binda fé hennar eða eignir nokkrum veðböndum eða skuldbindingum, sem 

óviðkomandi eru tilgangi stofnunarinnar. 

    

ra. Stjórnin skiptir með sér verkum. 

en ekki atkvæðisrétt. Stjórnin skal 

af Samtökum áhu anna um      gurra ára Stjórnarmenn sku 

„yrarbakka 

skipt ið til | fjö 

dvalarheimili 

Verði sta 

   

      

rfsemi Samtaka áhugamanna um dvalarheimili á Eyrarbakka hætt skal stjórnin 

skipuð af hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps 

  

  

Stjórnin ræður starfsfólk eftir þörfum og segir því upp. Hún fer með öll fjármál og 

allar framkvæmdir henni að gera sér allt far um að efla hag og heill 

unarinnar í Öllum greinum, og auka hana og stækka, ef þört krefur og kringumstæður 

fa. Stjórnin skal árle ' rekstur og efnahag stofnunarinnar. Skal 

kningurinn endurskoðaður af tveimur mönnum tilnefndum af hreppsnefnd Eyrarbakka- 

hrepps og skal annar vera löggi andi. Úrdráttur úr reikningunum skal birtur 

opinber á aðalfundi. 

     
ta gera reiknin       

    

   

   

  

r 

    

t jafnóðum ávaxtaðir í bönkum, 

dráttur á framkvæmdum skal 

Peningar þeir sem dv alarheimi! ið kann : 

sparisjóðum eða ríkistryggðum sku A réfum. 

verðtri 

  

   
ja sjóði stofnunarinnar eltir því sem unnt er. 

 



    

   Komi ad hvi ad stjårnin sjái sér ekki fært að 

Eyrarbakkahrepps I kost å bvi ad taka | 

það ekki fært skal stjórnin ráðstafa eig 

sem að hennar dómi er til þess fallin á í þ 

reka heimilið áfram, geti hún hreppsnefnd 

al r þess. Sjái hreppsnefndin sér 

ða stofnunar 

   ad sért 

um sti fnu Inari 

  

       

  

nbers aðil: 

  

    ta þörfum aldraðra á Eyrarbakka. 

+. | yi „19 a k 
né stofnunin lögð niður nema a.m.k. 2 

    

    Skipulagsskrá þessari verður ekki br 

stjórnarmenn samþykki. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari svo og öðrum breytingum 

sem á henni kunna að ve 

  

ða gerðar. 

Nr. 64 22. janúar 1988 

GJALDSKRÁ 
„6. gr. 5. tl. laga nr. 109/1984. 

  

fyrir heilbrigðiseftirlit á Suðurnesjum 

I. gr. 

Af eftirlitsskyldri starfsemi á svæði heilbrigði 

1984, um hollustuhætti og heilbri 

1972, skulu eftirlit 

1 nr. 109/ 
  

    

  

tí samræmi 

  

   
Eftirlitsskyidi jum skai skipt í 4 flok 

    

við fylgi: skrá bessari 

LS
 

  

    

    

ikvæmt 7., 8., 

gr. í árlega greiða eftirlits; 

6 000,08 

  

12 SO 

  

Framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits semur fyrir hönd sv: 

skyld fyrirtæki á svæðinu í samræmi við fylgiskjal með gjaldskr 

afhentur hlutaðeigandi sveitarfélögum. Sveitarstjórnir sem kj 

innheimta þau á eigin ábyrgð og kostnað. Skulu gjöld þessi g 

vegna heilbrigðiseftirlits. 

  

   
   

  

jðslu á kostna ð1 

  

Gjalddagi eftirlitsgjalda er 1. febrúar og eindagi Í. apríl. Um innheimtu gjalda ter að 

öðru leyti samkvæmt lögum nr. 109/1964 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit 
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5. gr. 

Gjöld samkvæmt 3. gr. má innheimta með lögtaki. 

6. gr. 

  

' samþykkt af sveitarfélögum á heilbrigdiseftirlitssvædi 

nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit, 
ör 

   Suður . lag 
staðfestist hér með skv. 5. gr. 6. tl. áðurnefndra laga til þess að taka gildi við birtingu. 

a, sbr. 6. gr. 

Heilbrigðis- og íryggingamálaráðuneytið, 22. janúar 1988. 

  

F.h.1 

Íngimar Sigurðsson. 

  

Fy Fylgiskjal. 

Flokkun fyrirtækja eftir umfangi og gerð: 

I. IN 

    

   

    

Bensínstöðvar Brauðgerðarhús 

Leiktækjasalir i 

Gufubadstofur 

Ljósabaðstofur £ 

Lækningastofur Fiskbúðir 
Rakarastofur, hárgreiðslustofur og aðrar snyrtistofur Minni hótel 
Sælgætis- og tóbakssölur Ísbú gerðir 
M ilningarverslanir tz með sundlaug 

cnastofur Ýlenduvöruverslanir 

  

tækjasalir m/ve itingum 
Annar rekstur sambærilegur Sky ndib 

    

      
    

  

    

   

án veitinga v eitingastaðir 
Heilsuræktarstöðvar Vin nslustöðvar minni (kjåt, fiskur, 6nnur matvæli) 
Brauðgerð/brauðsala Annar rekstur sambærilegur. 
Kvikmyndahús 

Læknastöðvar IV. 

Matsöluvagnar Stórmarkaðir (stærri) 
Mötuney ti (minni) Kjörbúðir 

luvöruy Stór hótel 
Öruverslanir Stórar matvælavinnslustöðvar 

gætisgerðir (minni) Stór brauðgerðarhús 
Hærisveitingar Mjólkurstöðvar         

simi 

  

Ánnar rek 

  

stur sambærilegur. Vi innuf 

Tækifærisveitingar vegna stórsýninga, kaupstefna 
o þ.h. 

Sjúkrahús 11 (svæðissjúkrahús, deild: 

almenn sjúkrahús). 

Annar 

kipt sjúkrahús, 

  

  

  

stur sambærilegur.
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SAMÞYKKT 

um stjórn Ákureyrar og fundarsköp bæjarsfjórnar. 

I KAFLI 
Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Akureyrar er skipuð 11 bæjarfulltrúum kjörnum skv. lll. kafla sveitar- 

stjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og Íl. gr. sömu laga. 

2. gr. 

Starfstímabil bæjarstjórnar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum Hönum. 

3. gr. 
Bæjarstjórn fer með stjórn Akureyrar skv. ákvæðum svettarstjórnarlaga 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. 

Bæjarstjórn annast þau verkefni sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 

samþykktum. 

Il. KAFLI 
Um fjármálastjórn bæjarins. 

5. 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. Áætlun þessa skal endurskoða árlega í tengslum við 

afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja hana um eitt ár. 

6. gr. 
Bæjarstjórn skal afgreiða fjárhagsáætlun bæjarsjóðs, bæjarfyrirtækja og stofnana fyrir 

lok janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræðum í bæjarstjórn sbr. 20. gr. 

samþykktar þessarar. 
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 tekjuðflun, um öflun lánsfjár, ef um það er að ræða og um ráðstöfun 

fjármagns á fjárhagsárinu bæði til rekstrar og eignabreytinga. 
Við gerð fjárhagsáætlunar skal höfð hliðsjón af veltufjárstöðu bæjarsjóðs og fyrirtækja 

bæjarins í byrjun fjárhagsárs og áætla fyrir þeim breytingum sem nauðsynlegt er talið að gera 

á henni. 

7. gr. 

Fjárhagsáætlun skv. 6. gr. skal vera meginregla um fjármálastjórn bæjarins á 

fjárhagsárinu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða fé úr bæjarsjóði nema heimild sé tl 

þess í fjárhagsáætlun, eða útgjöldin séu lögbundin. samningsbundin eða samþykkt af 

bæjarstjórn. Samþykki bæjarstjórn fjárveitingu utan fjárhagsáætlunar skal hún jafnframt 

kveða á um hvernig útgjöldum skuli mætt.
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8. 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, enda hati 

breytingartillögurnar verið sendar bæjarfulltrúum með fundarboði og dagskrá a.m.k. fimm 

sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund. 

I KAFLI 
Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

9. gr. 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi tvisvar í hverjum mánuði, að jafnaði fyrsta og þriðja 

þriðjudag hvers mánaðar. 

Reglulegir bæjarstjórnarfundir skulu 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 eða 
forseta bæjarstjórnar, og skylt er að halda aukafund, ef a.m.k. þriðjungur bæjarfulltrúa 
krefst þess. 

10. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar bæjarstjórnar kveður hana saman til fyrsta fundar að loknum 
bæjarstjórnarkosnngum. 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. 

ll. gr. 

Bæjarstjóri boðar bæjarstjórnarfundi og ákveður jafnframt fundarstað, hati bæjarstjórn 

ekki gert það, sbr. þó 10. gr. samþykktar þessarar. 

Bæjarbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær bæjarstjórnarfundir eru 

haldnir. 

12. 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. að svo miklu leyti. 

sem bæjarstjórn þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 52. 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. Óski bæjarfulltrúi 

eftir slíku skal hann tilkynna það bæjarstjóra skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. 

þremur sólarhringum fyrir fund. 

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

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

bæjarstjórnarfundar. 

13. gr. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund hata boðsent 

bæjarfulltrúum fundarboð bæjarstjórna:fundar ásamt dagskrá og fylgigðgnum. Aukafundir 
skulu á sama hátt boðaðir með a.m.k. sólarhrings fyrirvara. 

B 14



  

Aldursforseti bæjarstjórnar setur fyrsta fund 
; Í 1 

  

„ uns forse 

rseti bæjars 
rétt 

    

   
stjórnar hefur verið kjörinn 

inn til eins árs í sen 

i, sem fengið hefur 

   lønl þri 
skai kjo 

    

   

       

    jörinn 

    

   
    

þeim a tkvæðafjö jölda eigi náð, skal kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði íeng 

fleiri bæjarfulltrúar fengið jafnmörg atl hlutkesti um hverja tvo skuli kjó 

  

væði fær. Verði atkvæði jöfn, 
   

rður þá sá rétt kjörinn forseti bæjarstjórriar, sem 

skal hlutkesti ráða kosningu. 
   

    

Forseti bæjarstjórnar stjórnar kjöri 1. varaforseta bæt órnar, og skal sömu 

aðferð beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu 

kjörnir til jafni 

      

Isgrein hér að framan. Varaforsetar skulu 

  

angs tíma og forseti. 

  

      forseta á fundi. „ >gnir aldursforseti forsetastörfum, nema bæjarstjórn ákveði 

að kjósa sérstakan fundar: i 

Ef forseti deyr eda ve rður r varanle 

kjörtímabils hans. 

  

    ga forfallaður. skal kjósa forseta í hans stað til loka 

      

Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaski 

sama fundi 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kosnin 

ra úr hópi Í bæjarfulltrúa til eins árs í senn á 

og forsetakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 

Óagreiðslur fara fram í 

       

        

   

    

Bæjarstjórnarfundi skal að jafnaði 

aðgangur að þeim, e ftir bvi sem håsri 

Bæjarstjórn getur á Ö 

im síkt afgreidd umræðulaust í bæjarstjórn. 

g almenni 

  

       veðið. að einstök ðir ktum dyrum og 

imilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 

    

jarstjórnarfundur er lögmætur, 

Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun ; 

meira en nelmingur bæijarfulltråa er á fundi. j 

    

nenna fundur sé lögmætur. 

      setur fund, kannar 
undargerðir séu færðar og slítur fundi. 

kilning á fundarsköpum og sér um, að 

arstjórnar stýrir fundur 

stjórnar umræðum og afgreiðslu rnála 

skrá han tæmd. Forseti ú 

  

mæti hans og 

        

      

    

allt fari skipulc 

    

     

sa og löglega fram á bæjarstjórnar ur dum og er ' bæjarfullir úum skylt að lúta 

valdi hans að | þv í er varðar fundarsköp og lu. Forseti getur heimilað að maður utan 

bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs æjarst órmarfundli en rask  áheyrandi fundarfriði, getur     

    

forseti vísað honum 

á bæjarstjórnarfundi 

áb 

fundarsal. Leyfi forseta þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður 

m. Skjóta má ákvörðunum forseta til úrlausnar bæjarstjórnar. 
  

  

19. gr. 

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í bæjarstjórn í þeirri röð, sem þau eru á da 

nema forseti eða bæ jórn ákveði annað. 

Heimilt er að taka til meðferðar á b 

    

jarst 

  

jórnarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

slík aft orig Öl. 
    

    dagskrá, ef % viðstaddra bæjarfulltrúa samþykki a
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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 og reglugerðir, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir ot 

skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga 

  

s
t
 

ma
 

Fr om
 

  

|. gr. 

Bæjarfulitrúa er skylt að sækja alla bæ jarstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo 

sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé bæjarfulltrúi forfallaður um stundarsakir skal 

hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til be æjarstjóra, sem boðar þá varamann hans á fund. 

Bæjarfulltrúa, sem forfallast um stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans 

taki sæti á bæjarstjórnarfundi ella tekur varamaður sæti samkvæmt ákvæðum Í. og 2. mgr. 

35. gr. sveitarstjórna rlaga. 

Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarstjórnar 

hann atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn Dalar! ' 

Forseti b: 

bæjarstjórnarfundi. 

  

  

  

   

málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur    
jarstjórnar getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á 

  

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umr: æður og afgreiðslu máls þegar það varðar hann 

sjálfan, náin skyldmenni eða venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti af því. Sama á við sé hann fyrirsv arsmaður aðila 

sem málið varðar með sambærilegum hætti. Honum er þó heimilt að gera stuttlega grein 

umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið, Bæjarfulltrúi, 

  

  

fyrir afstöðu sinni. Bæjarstjórn sker 

sem hlut á að máli, má taka þátt í í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Bæjarfullt rúa, sem veit hæfi 

sitt orka tvímælis, ber að skýra forseta bæjarstjórnar frá því. 

Bæjarfulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fund 

við umræðu og afsreiðslu þess. 

    

al bæjarstjórnar 

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillc atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. 

æjarfulltrúi, sem taka vill til máls. heimildar forseta. Að jafnaði skulu 

bæ fullrar taka til máls í bei ri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Víkja má frá þeirri 

reglu, ef um er að ræða bæjarstj Jóra, framsö 

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. 

  

umann í máli eða bæjarfulltrúa, sem óskar að     

  

ejarfulltrúi tekur til máls við afgreiðslu 

  

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forse f 

|argerd nefndar, skal hann i upphafi taka fram. hvada lid eda lidi fundargerda hann 

og må ekki ræda nema eitt mål i einu. 

Flutningsmaður tillögu má tala þrisvar við hverja umræðu máls, en aðrir bæjarfulltrúar 

tvisvar. Bæjarfulltrúa er „þó heimilt að taka oftar til máls til að bera af sér ámæli eða til að 

gera stutta athugasemd. 
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1 
Ef bæjarfulltrúi vill beina fyrirspurn til bæjarstjóra, skal hann að jafnaði hafa hana 

skriflega og afhenda með sama fyrirvara og um tillögu sé að ræða, sbr. 12. gr. samþykktar 

þessarar 

Ekki má lesa upp prentað mál, nema forseti leyfi. 

  

mm
 

25. g . gr. 

     
Beri bæjarfulltrúi aðra menn brigslum, skal forseti víta hann. Lot & getur 

stj að bæjarfulltrúi, sem víttur hefur verið tvisvar á sama fundi, ve 

relsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist bæjarf 

  

úrskurði forseta eða bæjarstjórnar eða ef óregla kemur upp á fundi, skal 

honum hlé, fresta fundi eða slíta, ef nauðsyn krefur. 

  

  

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 n slíka 

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. 

    

    
Jar       

  

97 gr 
kal » st . 

Bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu. fr 
frestunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er á fundi. Slíkar til ögu ir 

skriflegar, ef forseti óskar. Forseti ákveður í hvaða röð og með hvaða hætti slík 

teknar til afgreiðslu. 

  

28. gr 

er afgreitt í bæjarstjórn með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá bæjarstjórn 

'reiðslu bæjarráðs, annarrar nefndar, ráðs eða stjórnar eða bæjarstjóra. Bæjar- 

stjórn getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála | eða málaflokka nema lög mæli á 

annan veg. Bæjarstjórn er heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða mál, sem 

að lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma 

    

Atkvæðagreiðsla á bæjarstjórnarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

Forseti biður þá bæjarfulltrúa sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að því 

búnu leitar forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum atkvæða- 

greiðslunnar. 
Ef mál er svo vaxið, að forseti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari Írar 

skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæðagre 

athugasemd verði við það gerð. 

Forseti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber k rseta ad låta 

fara fram nafnakall, ef einhver bæjarfulltrúi óskar þess. Við nafna! i 

tölusettri nafnaskrá bæjarfulltrúa í stafrófsröð og skal það ráðast at 
bæjarfulltrúi greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakall svarar bæjarful trúi, þegar 

forseti les upp nafn hans, j 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. 

Bæjarstjórn getur samþykkt að mál sé afgreitt með skriflegri atkvæðagreiðs 

Kosningar skulu ávallt vera skriflegar og leynilegar. 

    

n um það, 

    

Óslu nema 

   
    

  

  

 



  

25. januar 16 

30. gr. 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 

ákveðið í lögum eða samþykkt þessari. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. 

  

Kosningar. sem fram fara í bæjarstjórn, skulu vera hlutfallskosningar skv. d He yndts 

reglu sbr. 16. og 17. „Sr sveitarstjórnarlaga. 
£ fullt rúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur hafa 

komid f fram um „ skal kosning fara fram með sama hætti og kosning forseta bæjarstjórnar 

sbr. 3. mgr. 14. gr. þessarar samþykktar 

  

31. gr. 
ndarritara utan bæjarstjórnar til að annast ritun 

fundargerð skal getið, hvar og hvenær fundur er 

1 þau mál, sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, 

að er afgreitt. Sé mál ekki afgreitt samhljóða, skal 

afa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda, 

Bæjarstjórn getur ráðið sérstakan fu 

fundargerða í gerðabó ók Í mar. Í 
haldinn og hverjir sitji fu 

aðila máls og meginefni og , hverni b 
;erd, hvernig > atkv: æði Í 

        
   

    

    

  

    

   

      

gerð bæjarstjórnar, um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu 

1 töluliða. 

ál. sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 3. mgr. 16. gr. samþykktar þess 

sem trúnaðarmál. 
á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til m 

æ arstjórn, 
Forseti skal hafa eftirlit með því að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. 

Í lok fundar skal fundargerð undirrituð nema bæjarstjórn ákveði frestun. 

Bæjarfulltrúi, sem £ vill athugasemd við eitthvert atriði í fundargerð, getur 

undirritað fundargerðina með fyrirvara um það atriði. 

Bæjarstj getur ákveðið að umræður á bæjarstjórnarfundum skuli hljóðri 

öðrum hætti. Verði það ákveðið, skal bæjarstjórn setja um þí 

, sem til 
     

  

i lys 

          

Á 

taðar eða 

     ið nánari 

  

IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

32. gr. 

Bæjarfulltrúa er bæði rétt og skylt að sækj a fundi bæjarstjórnar nema lögmæt fortöll 

hamli sbr. 21. gr. samþykktar þessarar. — Hver bæjarfulltrúi er s yldur til að taka að sér 

þau störf, sem bæjarstjórn felur honum og varða verkefni bæjarstjór nar, s.s. forsetastörf og 

störf í bæjarráði eða öðrum nefndum á vegum bæjarstjórnar. Þó getur í 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. 

   

           

  

   

    

c 

Nú telur bæjarfulltrúi sig ekki geta gegnt skyldum sínum í bæjarstjórn án óhæ 

og getur bæjarstjórn þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að eigin ósk u 

tiltekinn tíma eða til loka kjörtímal Varamaður tekur þá sæti hans skv. 35. gr. 

sveitarstjórnarlaga. 

    

34. gr. 

Bæjartul itråi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar eftir 

því sem nánar er ákveðið í NA kkt þessari. 

Bæjarfulltrúa er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar um er 

að t ræða mál, sem bæja mstjórn er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða 

ða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur forseti ákveðið að endurtaka 

„ ef minna en helmingur bæjarfulltrúa tekur þátt í atkvæðagreiðslunni. 
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un
 35. 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. 

36. gr. 

Bæjarfulltrúi á aðgang að bókum og skjölum bæjarins og einnig óhindraðan aðgang að 

stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma ti öflunar upplýsinga vegna 

starfa sinna. 

37. 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 

or: í ákvörðun bæjarstjórnar. 

Jm vanhæfi bæjarfulltrúa vísast til 22. gr. samþykktar þessarar. 
   

  

38. 

Bæjarfulltrúi skal fá hæfilega þóknun úr bæj s 

Takist bæjarfulltrúi á hendur ferð á vegum bæ jarins skv. 

rétt á greiðslu hæfilegs ferða- og dvalarkostnaðar 

Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur skv. Í. og 2. mgr. 

óði fyrir störf sín í bæjarstjórn. 

ákvörðun bæjarstjórnar á hann 
    

  

39 
Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig, : 

orlof árlega sbr. 9. gr. samþykktar þessarar. 

  

bæjarfulltrúar eigi möguleika á að taka sér 

40. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa gilda einnig um varamenn sem 

sitja bæjarstjórnarfundi. 

V. KAFLI 

Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

41. 

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 bæ ejarfulltrúi óskar þess. 

Forstöðumenn og aðrir stjórnendur Í yrirtækja og stofnana sveitarfélagsins eru ekki 

kjörgengir í stjórnir þeirra stofnana er þeir starfa hjá 

r i, 9 

42. gr. 

Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa fimm 

bæjarfulltrúa í bæjarráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalfulltrúar í bæjarstjórn eru 

einir kjörgengir sem aðalmenn og varamenn í bæjarráð. 

Bæjarstjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt en atkvæðisrétt hefur hann því 

aðeins að hann sé bæjarfulltrúi og kjörinn í bæjarráð. 

Framboðsaðili sem fulltrúa á í bæjarstjórn en ekki fulltrúa í bæjarráði má tilnefna 

bæjarfulltrúa til setu í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétti. 

  
  

43, gr. 

Bæjarråd skal jafnaði halda fund einu sinni í viku á hverjum fimmtudegi kl. 15.30. 

Aukafundi skal halda ef bæjarstjóri, formaður bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn 

óska þess.



    

rrådsfundi.     

  

       
     

  

   

   
    

   ráðsmaður & ekki „sk n, 

1adur verdi boðaður. Hafi bæjarstjóri fengið eskju um for jarráðsmanns, 
, aða eða láta } 
In DOGa eda fata D« 

Á fyrsta fundi nýkjö 
óta formann bæjarráð 

      agre iningsi nålum, sem upp | 

ns tl úrla Si uria 

le 

nar bæjarráðs. Heimilt er að koma ú 

að taka mál il meðferða 
   

        

>kki sé það tilgi 

jarráðsm aður óskar þes 
2 fx 

Å 

      
fg le maålcg í lu slíks máls, e 

getur ráðið sér - fundarritara 

hvenær fundur er haldinn og hveri 

       

    

   
           

  

   
   

  

     

      

un dare 'ðaból 

fundinn. Þá skal skrá 

”rjum p bau eru, hvenær       I, sem 

efni beirra stutt og 
) tekur til umrædu og a 

skilmerkilega og Í 

  

    

    
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjó 1dastjórn bæj 

sem slík stjórn er ekki öðru 

undirbúningi árlegrar fjárhags 

irfyrirtækja að fengnum tillc 
í samræmi við ákvæði sveitar: a. Þá 

bæjarsjóðs séu sandir og beir ásamt ársre ikning 1 bæjarstofnana Í: 

afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög m 

Bæjarráð gerir tillögur til bæ irstjórnar um 

meðferðar. Bæjarráði er þó heimil full naðarafe reiðsl 

fjárhag bæjarfélagsins eða stofr nana þess end: 

við bæjarstjóra um slíka afgreið: 

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fulln: 

jarins og fjármálastjórn að          
  

msjón með stjórnsýst u 

    

       

    
m bad fær til 

ða ve 
        rulega 

  

     
reiðslu mála nema lög mæli á annan 

veg. 

    

Forseti bæjarstjórnar boðar ne ind saman til fyrsta fundar eða ákveður, hver skuli gera 

að. Á | beim fundi skal kjósa formanr cm: ritara nefndar nema låg kvedi å um 

annað. 
Formaður nefndar boðar eða lætur 

fyrirvara. 

  

GG
 = = æ Þe
t 

> 2 í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

    

1„ema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 

nefnd forfallast um stundarsakir, skal amaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar 

aðalmaður í nefnd flyst burt úr bænum, fellur frá eða fortallast á annan hátt varanlega, tekur 
varamaður hans sæti nema bæjarstjórn ákveði að kjósa aðalmann 

Hafi tveir eða fleiri flokkar eða framboðsaðilar haft samstarf um nefndarkosningar, 

skal sá sem tilnefndi viðkomandi nefndarmann. einnig 1 

öðruvísi ákveðið í yfirlýsingu skv. 2. mgr. 39. gr. sveit 

Nefndarmanni er skylt að sækja fund! 
  

      

  

a0 nyju. 

    ilnefna varamann hans, sé      
    orn jol arlaga 
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49. gr. 

Nefndarfundir skulu haldnir 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. 

50. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði I. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda 

um meðferð mála í nefndum. ráðum og stjórnum bæjarins, eftir því sem við á. 

Sl. gr. 
Um hlutverk og valdsvið nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins fer eftir því sem 

ákveðið er í lögum, reglugerðum eða samþykktum bæjarstjórnar. 
Nefndir, ráð og stjórnir bæjarins skulu halda gerðabækur. Kjörinn ritari nefndar skal 

færa fundargerð í gerðabók. Nefnd getur þó ráðið sér sérstakan fundarritara utan nefndar. Í 
fundargerð skal skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji hann. Þá skal þar skrá 

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. 

52. gr. 
Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna bæjarins skulu teknar á dagskrá bæjarstjórnar svo 

fljótt sem unnt er að loknum nefndarfundi. Ályktun nefndar, sem hefur fjárútlát í för með 
sér. skal lögð fyrir bæjarráð til endanlegrar afgreiðslu. 

53. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

Í. Bæjarráð. Fimm aðalfulltrúar í bæjarstjórn, sem aðalmenn og jafnmargir tl vara 

skv. 55. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1980. 

2. Kjörstjórn við alþingiskosningar, sem jafnframt er kjörstjórn við sveitarsljórnarkosn- 

ingar. Skv. 10. gr. laga nr. 52/1959 og 23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 um 

kosningar til Alþingis. Þrír aðalmenn og jafnmargir úl vara. 
3. Skoðunarmenn bæjarreikninga. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara. skv. Sd. gr. 

svettarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

B. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða Öðrum fundi að loknum bæjarstjórnarkosningum: 

I. Almannavarnanefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 8. gr. laga nr. 94/ 

1962 um almannavarnir sbr. 5. gr. laga nr. 85/1985. 

2. Átvinnumálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara sbr. samþykkt um 

atvinnumálanefnd frá 20. október 1987. 
3. Áfengisvarnarnefnd. Sex aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. áfengislaga nr. 

82/1909. 
4. Bygginganefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 

$4/1978. 
5. Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir tl vara. Félagsmálaráð annast störf 

þau, sem framfærslunefnd, barnaverndarnetnd og húsaleigunefnd eru falin sam- 

kvæmt lögum nr. 80/1947, nr. 53/1966 og 44/1979. Jafnframt ter félagsmálaráð með 

stjórn og rekstur leikvalla og dagvista. 

6. Fjallskilastjórn. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. reglugerðar um 

búfjárhald í lögsagnarumdæm' Akureyrar. Sjálfkjörinn í nefndina er umsjónarmað- 

ur jarðeigna, sem jafnframt er formaður hennar, eða staðgengill hans sem bæjarráð 
tilnefnir.
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7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Fjórðungsþing Norðlendinga. Fjórir fullrúar og jafnmargir til vara. Auk þess er 

bæjarstjóri fulltrúi á þinginu. 
Framtalsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Framtalsnefnd annast þau 

störf sem kveðið er á um í 27. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 73/1980. 
Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. 

laga nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslands. 
Hafnarstjórn. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. hafnalaga nr. 69/ 
1984. 
Heilbrigðismálaráð. Einn fulltrúi og annar til vara skv. 7. gr. laga um heilbrigðis- 
þjónustu nr. 59/1983. 

Heilbrigðisnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga nr. 109/1984 

um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 
Íþróttaráð. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara. Auk þess á formaður ÍBA sæti í 
ráðinu, sbr. samþykkt bæjarstjórnar frá 18. desember 1962. 
Jafnréttisnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara, sbr.samþykkt bæjarstjórnar 

frá 13. júlí 1982. 
Kjarasamninganefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara, sbr.3. gr. laga um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 96/1986. 
Krossanesstjórn. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara, auk þess sem bæjarstjóri á 

sæti í nefndinni og er formaður, sbr. samþykkt bæjarstjórnar frá 19. nóvember 

1946. 
Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fjórir fulltrúar og jafnmargir til vara, 

skv. á. gr. laga Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Menningarmálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Menningarmálanefnd 

annast störf þau er stjórn bókasafns eru falin skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 um 
almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. Nefndin er jafnframt stjórn 
Menningarsjóðs og Húsfriðunarsjóðs. 

Minjasafn Akureyrar. Þrír fulltrúar í stjórn og jafnmargir til vara. Að auki níu 

fulltrúar á aðalfund og jafnmargir til vara, sbr. reglugerð fyrir Minjasafnið á 
Akureyri frá 16. júlí 1963. 
Riðunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. heimild í 16. og 17. gr. 
reglugerðar nr. 556/1982 um varnir gegn útbreiðslu riðuveiki o.fl. 

Samstarfsnefnd um ferlimál fatlaðra. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara, skv. 
tilmælum frá félagsmálaráðuneyti dags. 6. mars 1984 og samþykkt bæjarstjórnar frá 
6. maí 1986. Jafnframt eiga sæti í nefndinni tveir fulltrúar frá samtökum fatlaðra. 

Skipulagsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. gr. samþykktar um 

skipulagsmál Akureyrar frá 13. mars 1979. 
Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17.—18. gr. laga 
nr. 63/1974 um grunnskóla. 

Skólanefnd verkmenntaskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. gr. 

reglugerðar um Verkmenntaskólann á Akureyri. 

Skólanefnd Tónlistarskólans á Akureyri. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara, 

skv. 2. gr. laga nr. 75/1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla og skv. 4. 

gr. reglugerðar fyrir Tónlistarskólann á Akureyri frá Í. desember 1987. 

26. Stjórn Eftirlaunasjóðs. Tveir aðalmenn úr hópi bæjarfulltrúa og jafnmargir til vara. 

Jafnframt eiga sæti í stjórninni tveir fulltrúar STAK og jafnmargir til vara og 
bæjarstjóri sem er formaður, sbr. 4. gr. reglugerðar fyrir Eftirlaunasjóð Akureyrar- 
bæjar.
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27. Stjórn Sparisjóðs Akureyrar. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 21. gr. laga 

nr. 87/1985 um sparisjóði. 

28. Stjórn sjúkrasamlags. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga nr. 67/ 

1971 um almannatryggingar. 

29. Stjórn heilsugæslustöðvar. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv 

nr. 59/1983 um heilbrigðisþjónustu. 

30. Stjórn sjúkrahúss. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. Í 
um heilbrigðisþjónustu 

31. Stjórn strætisvagna. Fimn 

stjórnar frá 19. 

32. Stjórn veitustofnan. m aðalmenn og jafnmargir til vara, skv. reglugerð um 

Rafveitu Akureyrar frá Í. nóvember 1979 ásamt breytingum nr. 15211983 e og 96/ 

1986, reglugerð fyrir Vatnsveitu Akureyrar nr. 55/1959 ásamt breytingum nr. 181/ 

1986 og reglugerð um Hitaveitu Akureyrar nr. 256/1985 ásamt breyting 

  

sbr. s 

        

1986 

ad
 

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

60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

34. Stjórnarnefnd vinnumiðlunar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara, skv. 9. gr. laga 

nr. 18/1985 um vinnumiðlun. Áuk þess tiln samtök verkafólks og atvinnurek- 

enda í sveitarfélaginu einn fulltrúa af hvorra hálfu í neindina. 

35. Umhverfisnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara, sbr. samþykkt bæ 

ar um umhverfisnefnd frá 1. desember 1987. Umhv erfisnefnd annast sté 

gróðurverndarnefnd og náttúruverndarnefnd eru falin skv. lögum nr. 17/ 

1971. 
36. Æskulýðsráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. sbr. samþykkt bæjarstjór 

frá 16. október 1962 og 6. maí Ó 

37. Öldrunarráð. Fimm aðalmenn o 
frá 6. maí 1986 og reglugerð fyrir 

september 1976. 

C. Aðrar nefndir sem stofnaðar kunna að ver 

e 

  

    

      

    

    

  

   i 

Få 
í =
 ,„ sbr. samþykkt bæjarstjórnar 

ldr. aðr. ra rekin af Akureyrarbæ frá 21. 
    

      

Bæjarstjórn getur kosið nefndir til að“ vinna að einstökum afmörkuðum verkefnu 

Umboð slíkra nefnda fellur niður við lok kjörtímabils og fyrr sé verkefni þeirra lokið. 

Bæjarstjórn getur einnig afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

VI. KAFLI 
Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

55. gr. 

Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við hann þar 

sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma, kaup og kjör. Ráðningarsamningur skal 

staðfestur af bæjarráði. 

56. gr. 

Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarins. Hann undirbýr fundi bæjarráðs og bæjar- 

stjórnar, semur dagskrá og boðar til funda sbr. 13. gr. samþykktar Pe essarar. Hann á sæti á 

fundum bæjarstjó 

nema hann sé ki) 
bæjarins með sömu réttindum. 
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Bæjarstjóri hefur á hendi fr 

miklu leyti sem bæjarstjórn he 

Bæjarstjóri er prókúruha 
fasteigna bæjarins, lånt ökur og 

Bæjarstjóri er æðsti yfirm 

amkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar og bæjarmálefna að svo 

ur ekki ákveðið annað. 

í bæjarsjóðs. Hann undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 

aðrar skuldbindingar. 

  

    

  

r star 

  

1 
Bæjarstjórn ákveður hver gegna 

    

       Bæjarstjórn ræður fasta sta rins og veitir þeim lausn frá störfum. Um 

og skyldur starfsmanna Akureyrar svo og 

Tra starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. Øg 

arsamning vid fastrådna starfsmenn, bar sem m.a. skal 

ic 

  

réttindi þeirra fer eftir reglum um r 

réttindum og skyldum 

Gera skal skritleg 
    

    

    

   

    
kveðið á um ráðnir ops sagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfssvid beirra. Um kaup 

og kjör fer eftir ráðning: igi og gildandi kjarasamningum. 

58. gr. 
Um ráðnin 18 u lausráðinna starfsm: inna Í er ek r reglum sem bæjarstjórn setur. Umm kaup 

  

eg kjör fer eftir kjarasamnu 

  

     

    

      
samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Akureyrar rt, samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 7 

gr. og 49. gr. sveit; sa nr. 8/1986, staðf eð í til að öðlast gildi þegar í stað, 

N
E
S
 

og birtist til eftirbreytni ti JatnÉramt er úr gildi felld 

Félagsmálaráðuneytið, 25. janúar 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Þórhildur Lind dal. 

27. januar 1988 Nr. 66 

RE UGERÐ 

um greiðsiu tornabótaauka á árinu 1988. 

1. gr. 

Á árinu 1988 skal ríkissjóður greiða barnabótaauka með hverju barni innan 16 ára 

aldurs á tekjuárinu 1987 samkvæmt ákvæðum B-liðs 69. gr. laga nr. 75/1981. Barnið skal 

vera heimilisfast hér á landi og á framfæri þeirra manna sem skattskyldir eru samkvæmt 

1. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. 

  

PN 

Framfærandi samkvæmt þessari reglugerð telst sá aðili sem hefur barnið hjá sér og 

annast framfærslu þess í lok tekjuársins 1987. Sá er greiðir meðlag með barni telst ekki 

framfærandi í þessu sambandi. 

Hjón, sem skattlögð eru samkvæmt 63. gr. laga nr. 75/1981, teljast bæði framfærendur 

og Sept > DarnaDotaauki mill þeirra til helminga. Hið sama gildir um sambýlisfólk sem 

uppfyllir skilyrði 3. mgr. 63. gr. laga nr. 75/1981, enda þótt það óski ekki að vera skattlagt 
samkvæmt þeirri grein. 

gi þf
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3. gr. 

Fyrir barn sem öðlast heimilisfesti hér á landi á tekjuárinu 1987 skal einungis greiða 

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

4. gr. 

Barnabótaauki skal ákveðinn með álagningu gjaldárið 1988, sbr. X. ka la laga nr. 75/ 

1981, og greiðist þá til framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvum nemur þegar Írá 

hefur verið dreginn fyrirframgreiddur barnabótaauki, vangoldin þinggjöld og sveitarsjóðs- 

gjöld frá fyrri árum svo og ógreidd álögð gjöld sama árs í þessari forgangsröð: 

1. Fyrirframgreiddur barnabótaauki. 

2. Tekjuskattur sem á er lagður vegna tekjuársins skv. 67. gr. laga nr. 75/1981 

3. Önnur þinggjöld sem á eru lögð vegna tekjuársins. 

4. Ogoldin þinggjöld frá fyrri árum. 

5. Útsvar sem á er lagt vegna tekjuársins. 

6. Aðstöðugjald sem á er lagt vegna tekjuársins. 

7. Ógoldið útsvar og aðstöðug frá fyrri árum. 

8. Önnur gjöld eða skattar en hér eru tilgreindir, að ákvörðun fjármálaráðherra 

  
  

  

id      

K or 5. gr. 

Barnabótaauki samkvæmt þessari reglugerð skal greiddur út með tveimur jöfnum 

greiðslum. Fyrri greiðslan skal fara fram eigi síðar en 1. ágúst en síðari greiðslan eigi síðar en 

1. nóvember. 

6. gr. 

Þar til álagning liggur fyrir, sbr. 4. gr. reglugerðar þessa ar; skal ríkissjóður greiða 

fyrirfram upp í barnabótaauka ársins. Barnabótaauka skal greiða fyrirfram á árinu 1988 til 

þeirra framfærenda barna sem nutu barnabótaauka á árinu Et 1. Fyrirfram átborgu n skal 

miðast við þau börn sem voru innan 16 ára aldurs í árslok 1987 og he ermilistöst voru hér á 

landi. Fyrirframgreiðsla barn abó taauka skal vera 55% af greiddum barnabóta: uk; 1 å årinu 

1987. Fyrirframgreiðsla skal greidd með tveimur jöfnum greiðslum þegar frá hata verið 

dregin vangoldin þinggjöld og sveitarsióðsgjöld frá fyrri årum sbr. 4. gr ( 

þessarar. Fyrri greiðslan skal greiðast út eigi síðar en 1. febrúar en seinni grei( 

en Í. maí. 

    

7. gr. 

Ríkisbókhald sér um útborgun barnabótaauka samkvæmt 5. og 6. gr. reglugerðar 

þessarar. 

8. gr. 

Komi í ljós að maður hefur ranglega notið barnabótaauka eða að barnabótaauki hafi 

verið ákvarðaður of hátt skal skattstjóri leiðrétta hann. Um slíka leiðréttingu gilda ákvæði 

95. gr. og 96. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt eftir því sem við getur átt. 

9. 

Reglugerð þessi sem er sett samkvæmt heimild í B-lið 69. gr. laga nr. 73/19% 

tekjuskatt og eignarskatt, sbr. 9. gr. laga nr. 92/1987, um breyting á þeim lögum, og 119. gr. 

laga nr. 75/1981. um tekjuskatt og eignarskatt, öðlast gildi 1. janúar 1988. 5 

  

Fjármálaráðuneytið, 27. janúar 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Reykjahlíðar. 

  

I. gr. 

Hitaveita Rey tlíðar selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi veitunnar samkvæmt 

ákvæðum gjald iskrár þessarar. 

2. gr. 

Hitaveita Reykyjahlíðar 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 eftirlitsmanns hitaveitu. 

Hitaveitan lætur setja still anlegan hemil fyrir håmarksrennsli til uh una rer is og 
miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils bess, er um getur i 

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 breyít einu sinni 

á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. janúar ár hvert. 

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

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins miðast við rúmmál húsa, og eru sem hér segir: 

a) Fasta gja ild á ári fyrir hvert hús .........0.0.0....... 0. kr. 10 841,00 

b) Vatnsgjald á ári pr.m' húss ............0.0. 0. .… kr. 46,91 
Þó skal reikna hálft gjald af bifreiða- og vélageymslum og óupphituðu rými í 

íbúðarhúsum. 

A gjöld þessi leggst söluskattur samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. 

5. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Reykjahlíðar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
oj I = Í 

Hús 400—-2000 m:: 

Fyrir 400 mm" sees nennnnn ennen ennen ennen eees kr. 154 837,00 

og á hvern rúmmetra þar y BR IR HI kr. 133,77 

Hús stærri en 2000: ........ kr. 369 463.00 

og á hvern rúmmetra þar yfir ........0...0...0 0... kr. 107,12 

Öll gjöld í gjaldskrá þessari miðast við utanmál húsa. 

Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 9 791,00 

Hitaveita Reykjahlíðar hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 7 
daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun aðrennslis og opnun á ný greiðir sá sem í vanskilum er, auk 
730,00 kr. í hvert skipti.
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6. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar svo sem heyþurrkunar eða 

ræktunar og er þá hitaveitunni heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnc 

tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

  

ot sérstaklc lega í hverju 

7. gr 

gjaldskrå bessari må taka lågtaki å kostnad gjaldanda 

  

ssi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. april I 1967, stadfestist hér 

með til að öðlas þe rar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að mál 

er úr gildi felld eldri gj jaldskrá sama efnis nr. 124 23. mars 1987 

  Gjaldskrá     1 be 

st Jafnframt 

Iðnaðarráðuneytið, 28. janúar (988. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 

  

Skúladóttir. 

Nr. 68 
> 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Eskifjarðarkaupstað. 

janúar 1968 

Í. KAFLI 

Gatnagerðargjöld A. 

Gatnagerðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að undirbygegja 

götu með tilheyrandi lögnum. 

1. gr. 

  

Af öllum nýbyggingum, svo og stækkun eldri húsa, hvort sem er á 

leigulóðum í Eskifjarðarkaupstað, skal greið 

þessari. 

  

gnar- eða 

ttnagerðargjald til bæjarsjóðs skv. gjaldskrá 

  

9 
4. ET. 

  

Af hverjum rúmmetra húss greiðist ákveðinn hundraðs hluti byggingarkostnaðar eins og 

hann er hverju sinni á vísitöluhúsinu, skv. útreikningi Hagstofu Íslands. svo sem hér segir: 
   

  

Einbýlishús ............... 00. 1,75% 

Raðhús, tvíbýlishús ...... NR I, 

Fjölbýlishús ......... a … 1 

Verslunar-, skrifstofu, þjónustu- og viðskipt ytahúsnæði AR 2,0% 

Iðnaðarhúsnæði og vörugeymslur .......000... 1,0% 

Bensín-, olíu- og lýsisgeymar, bræðsluþrær og gripahús ........0...00...... 1,0% 

Annað húsnæði .........0...2 020. 1,0% 

Rúmmál húss skal reikna frá neðstu grunnplötu. Af kjöllurum, jarðhæðum og 

rishæðum sem ekki eru notaðar til íbúðar eða atvinnurekstrar skal greiða hálft gjald. 

Af bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald þeirrar húsagerðar sem á lóðinni er. 
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” 
ð. EF. 

1 

  

láðarhafi rífur á eigin kostnað gamalt íbúðarhús til að byggja nýtt á sömu lóð, skal 

lækka gjald skv. 2. gr. vegna nýja hússins um þá upphæð, sem svarar til rúmmáls hússins sem 

rifið var. Lækl kun gjaldsins getur þó aldrei orðið meiri en nemur sreiðslu skv. 2. gr. vegna 
nýja hússins. 

  
  

  

    

d. gr. 

Gjald skv. 2. gr. skal reikna miðað við yet! 

kann að vera þann dag er lóðarúthlutunin fer fram og lámarksgjald er reiknað út eins og 

hann kann að vera þegar teikning er endanlega samþykkt í byggingarnefnd og lokagjald 

reiknað út. Sé um blandaða notkun að ræða skal reikna gjaldið eftir viðkomandi 
liðum. 

Sé veitt 

singarkostnað vísitöluhússins eins og hann 

    

         
        húsnæðis 

    breytingu e 

að húsei 

a endurbygg húsnæðis sem felur í sér 

nin eða hluti hennar færist í hærri gjaldf flokk skal 
   

    

  

    m. Nú er ekki fyrirlig island! Kt 

    

Gjald skal miða við stærð húss, skv. samþykktum teikning 

eikning og skal þá miða ss sem skipulag gerir ráð fyrir. Sé slíkt ekki 

skipulagi skal miða við eftirfarandi lámarksstærðir: 

       við stærð hú 

Einbýlishús ..........0.....0..00 0. 450 

Íbúc ðir í raðhúsum og tvíbýlishúsum .................. FR 300 

Íbúðir í fjölbýlishúsum ...........0..... 2. reen 180 m? 

ærðar af byggingarnefnd í hverju 

  

Aðrar by 

tilviki fyrir sig. 

Gjald skv. lágn 

;gingar skv. 2. gr. skal ákvarða til lágmark 

      

skal greiða innan eins mánaðar frá 

  

lóðaráthlutun. 

g liggur fyrir og hlýtur samþykki í byggingar 

út og gjaldfellt og skal greiða það innan eins mánaðar frá gja 
x 

við endanlega rúmmetrastærð húsnæðis, rúmmetrastærð bilges 
ekki hefur verið greitt fyrir 

holræsis og by j 1 

egar byggt e £ „ eða eldra húsnæði stæ ekki að, skal 

bygg gingarfrar æmdir I tefjas „ þ.e. byggingarleyfi verður gefið ú 

    lágm arksgji dim u, einnig stof 

     
   

    

    

   
   víðar t fullnaðaruppgjör hafi farið fram. 

að víkja a fi á á ákv æðum þessarar greinar og veita greiðslufrest, ef um 
er í byggingarframkvæmdir eins aðila. 

6. gr. 

ekki greitt í samræmi við ákvæði 5. gr. fellur lóðaúthiutunin 

  

Oski lóðarhafi að skila lóð á hann rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi. þ.e. 

beim rómmetrafjölda er áður hefur verið greid dur „á því rúmmetragjaldi er gildir sbr. 2 

þegar lóð er skilað. Heimilt er að fresta endurgreiðslu uns lóðin hefur verið veitt að nýju, þó 
al 7 i lengur en 12 mánuði frá því lóðinni er skilað. 

   



  

   
    

ta endur 

  

Sé heimild til að fre 

innlánsvexti af innistæðu hans, er 

lóðarhafa vegna vane 

heimil id til frestunar sreiðslu nofuð 

      

    Af öllum húsur ybi 
leigulóð í Eskifjarðarkaupstað, 

þessari. 

Af hverjun 

rúmmetra eins og 

sem hér segir: 

Einbýlishús nr ……. AN . a a Lee 2, 

Raðhús, j 

Fjölbýlish 

Verslunar-, og skrifstofu, bi ónustu- og vidskiptah úsnæði . AÐ 3.00% 
. if 

    

    

   

    

   

   

        

|” 
npiotu, / 

  

Rúmmál húss skal reikna frá kjö 

rishæðum sem ekki eru notaðar til íbúðar eða atvinnureksirar skal í 

Af bifreiðageymslum skal greiða gjald þeirrar húsagerðar sem á 

Auk þessa gjalds skulu lóð greiða kr. 30,00 af hverj 

samkvæmt fasteignam: atsskráningu sem breytist með vísitölu byr 

  

   
      

  

    ngarkostnað vísitöl 

slitlags fara fram. Nú ver 

byggingarkostnað, begar 

      

Gjald skv. 10. gr. miðast við byggi 

lokaframkvæmdir við lagningu bundi 

fullgerða götu og skal þá miðað 

byggingarnefnd. 

   



  

    

  

nánuði eftir að framkvæmdum við viðkomandi g. 

gangstétta er lokið eða einum mánuði eftir sa 

erða götu er að ræða. Greiða má 80% gjaldsins 

með jöfnum afborgunum á næstu 4 árum. Skuldabrétin 

lán þau, er Byggðasjóður veitir til varanlegrar gatna 

m á gjalddaganum 1. júlí ár hvert. Bæjarsjóði er 

    

  

   

  

   

  

   

  

gotukafla, 

  

    umt verdbåtu 

  

fin. Lokagreiðsla af skuldabréfum skal ekki falla í gjalddaga í 
lögð v ið    

    

   

    

götu þá, sem viðkomandi fasteign er skráð við. Staðgreiði 
ir að 

  

skv. 10. gr., er heimilt að veita staðgreiðsluafslátt 

á hverjum tíma. 

fresta álagningu B-gjalds, ef um er að ræða íbúðarhúsn: 

sem engar eða litlar tekjur hafa aðrar en tryggingabætui 

ð og ekki nýtt til annars en íbúðar fyrir þá. Skilyrði fyrir 

   

   
    

  

frestun    
verði þinglýst sem kvöð á viðkomandi eign og falli tl álagningar í 

ildskrá. ef eigendaskipti verða eða aðstæður breytast á annan 
aldinu 

  

    

að forsendur frestunarinnar bresti. 

KAFLI 

Almenn ákvæði. 

12. gr. 

  

Þegar veitt er byggingarle yfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu sem þe 

að bundnu slitlagi, skal greiða bæði ÁA og B gjöld af viðkomandi byggingu og miðast 

b æði sjök lin við byggingarkostnað, þegar teikning er samþykkt í byggingarnefnd. 
     

13. gr. 

Bæjarráði skal vera heimilt að hækka gjaldstuðla í 2..5. og 10. gr. hvern um sig eða alla 

í einu um allt að 30% án frekari staðfestingar ráðuneytis. 

ld. gr. 
sald; fwl - fag Í a í y a á jaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri. sem það er lagt á og gengur það ásamt 

ingarfjár     

  

veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig tl vátryg 

í feimilt er að taka gjöld þessi lögtaki skv. lögum nr. 29/1885. 

Bæjarstjórn sker úr meiri háttar ágreiningi sem rísa kann um álagningu og innheimtu 

    

„gluger( Ó þessari 

1 

  

   
   

15. gr. 

Varanle gs slitlags var lokid fyrir gildiståku reglugerdar 

skal greida 20% gjalds skv. 10. gr. begar fråg: 

    

gsté “ Að öðru leyti skal innheimta gjaldið skv. 12. gr. eftir þvi sem við getur átt. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Eskifjarðarkaupstaðai 

staðfestist hér með skv. lögum nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld, sbr. lög nr. 31/1975. til þess 

     

að öðlast vildi begar í stað í 

  

PL EA 

  

„ 267/1985 um gatnagerðargjöld í Eskifjarð 

  

Félagsmálaráðuneytið, 26. janúar 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. FE 

Hólmfri ður Snæbjörnsdóttir 
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AUGLYSING 
um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutningsgjalda eða sölugjalds 

af ýmsum aðföngum til samkeppnisiðnaðar. 

I KAFLI 
Um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutningsgjalda eða sölugjalds af efnivörum, 

vélum, tækjum, vélahlutum og varahlutum. 

Niðurfelling gjalda. 

1. gr. 

Við tollafgreiðslu skal fella niður eftir því sem við á toll, vörugjald, jöfnunargjald eða 

sölugjald af vörum í eftirtöldum tollskrárnúmerum, sbr. viðauka 1 við tollalög nr. 55/1987, 

sbr. lög nr. 96/1987: 

    

    

   

  

   

      

1404.9001 5911.3200 7415.3100 8413.2000 8422 1900 8440.1000 

3917.2100 5911.4000 7415.3200 8413.5000 2.2000 8440.9000 
3917.2200 5911.9000 7415.3900 8413.6000 „3000 8441.1000 
3917.2300 6804.1000 7416.0000 8413.7000 4000 8441.2000 
3917.2900 6804.2100 7419.1009 8413.8100 > 9000 8441.3000 

3917.3100 6804.2200 7419.9901 8413.8200 8423.2000 8441.4000 

3917.3200 6804.2300 7616.1000 8413.9100 8423.3000 8441.8000 
3917.3300 6804.3000 7616.9002 8413.9200 8423.8100 8441.9000 
3017.4000 6805.1000 8202.2000 8414.1000 8423.8200 8442.1000 

3926.9014 6805.2000 8202.3100 8414.2000 2423.8900 8442.2000 

3926.9015 6805.3000 8202.3200 8414.3000 3.9000 84423000 

4009.1000 6809.9002 8202.4000 8414.5109 4.2000 8442.4000 
4009.2001 6812.7000 8202.9100 8414.5905 842 4.3000 8442.5000 
4009.2009 6812.9001 8202.9900 8414.6009 8424.8900 8443.1100 
4009.3001 6815.1001 8207.2000 8414.8009 8424.9000 8443.1200 
4009.3009 6815.1002 8207.3000 8414.9000 8425.1100 8443.1900 

4009.4000 6815.9102 8207.4000 8416.1001 5.1900 8443.2100 

4009.5000 6815.9902 8207.5000 8417.1000 8425.3100 8443 .2900 
4010.1000 7019.3903 8207. 6000 8417.2000 S.3900 8443.3000 

4010.0100 7019.9002 8207. 7000 8417.8000 8425.4200 8443.4000 

4010.9900 7314.1100 8207.8000 8417.9000 8425.4900 8443.5000 
4016.1001 7314.1900 8207.9000 8418 1009 8428 1000 8443 6000 

4016.1002 2315.1100 2 $418.3009 8428.2000 8443.9000 
4016.9300 7315.1200 EYNNI 8418.4009 8478.3200 8444.0000 
4016.9911 7315.1900 Sn ARN 8418.6109 28.3300 8445.1100 

4204.0000 1318.1100 ENN 2000 8418.6909 3 3900 8445.1200 
4421.9012 7318.1200 8209.0000 8418.9900 7.1000 8445 1300 

8302.2000 . SAD, DU 4421.90 7318.1300 8307 1000 8419.3200 37.8000 8445.1900 
45041001 rati 8307.9000 8419.3900 37.9000 8445.2000 
4504.9002 1318.1500 8402. 1100 8419.4000 8438.1000 8445.3000 

4812.0000 7318,1600 8402. 1200 8419.5000 8438.2000 8445.4000 
4822.1000 7318.1900 8402 1900 8419.6000 8438.3000 8445.9000 
4822.0000 7318.2100 8402 2000 8419.8909 8438.4000 8446.1000 
4823.2000 7318.2200 2402 9000 8420.1000 8438.6000 8446.2100 
4823.3000 7318.2300 8404. 1009 8420.9100 8438.8000 84462900 
4823.7001 7318.2400 8404.2000 8420.9900 8438.9000 8446.3000 
4823.0001 7318.2900 8404.9009 8421.1900 8439.1000 8447.1100 
4823.9003 7320.2009 8405.1000 8421.2100 8439.2000 8447.1200 

5910.0000 7320.3009 8405.9000 8421.2200 8439.3000 8447 2000 
5911.1000 7326.9001 8406.1900 8421.2900 8439.9100 8447.9000 
5911.2000 7415.2100 8406.9000 8421.3909 8439.9900 8448 1100 
5911.3100 7415.2900 8413.1900 8421.9900 8448 1900
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84482000 8459.6100 8467.1100 8483.4000 8516.8009 8542.9000 
8448.3100 8459.6900 8467.1900 8483.5000 8516.9000 8543.3000 

3448.32 8459.7000 8467.8100 8483.6000 8519.9901 8543,8009 

3448, 330 ( 8460.1100 8467.8900 8483.9000 8520.9001 8543.9009 

8448. 3900 8460.1900 8467.9100 8484.1000 2.9000 8547.1000 

8448.4100 8400.2100 8467.9200 8484.9000 „1000 8547.2000 

3,4200 8460.2900 8467.9900 8485.9000 8547.900( 
8448.4900 8460.3100 8468.1000 8501.1000 8548.001 0 
8448.5100 8460.3900 8468.2000 8501.2000 8716.8009') 

8448.5900 8460.4000 8468.8000 8501.3100 9001.2000 

449.0000 8460.9000 8468.9000 8501.3200 9001.9000 

8451.2900 8461.1000 8474.1000 8501.3300 9002.1100 

8451.3009 8461.2000 8474.2000 8501.3400 9002. 1909 
8451.4000 8461.3000 8474,3100 8501.4000 .9000 9002.2000 

8451.5000 8461.4000 8474.3200 8501,5100 3.1000 2002. 0 

8451.8000 8461.5000 8474.3900 8501.5200 3533.2100 2006. 100 
3451.9000 8461.9000 474.8000 8501.5300 & 9007 1900 

JO 8462.1000 8474.9000 8501.6100 3100 9007.2900 

2900 8462.2100 8475.1000 8501.6200 33.3900 9007.0100 
3000 8462.2900 8475.2000 8501.6300 8533.4000 0007.9200 

2.4000 8462.3100 8475.9000 8501.6400 533.9000 9008.4000 

52.9000 8462.3900 8477.1000 8502.4001 34.0000 9008.9000 
„1000 8462.4100 8477.2000 8502.4009 8536.2000 9010.1000 

2000 8462.4900 8477.3000 8503.0000 8536.3000 9010.2000 

>3.8000 8462.9100 8477.4000 8504.1000 8536.4100 9010.9000 
„9000 8462.9900 8477.5100 8504 2100 8536.4900 9026.1000 

„1000 8463.1000 8477.5900 8504.3100 8536.5000 9026.2000 
„2000 8463.2000 8477.8000 8504.3200 8536.6100 9026.8000 

„3000 8463.3000 8477.9000 8504.3300 8536.6900 9026.9000 

2000 8463.9000 8479.2000 8504.3400 8536.9000 9026.1000 
1000 8464.1000 8479.3000 8504.4000 8537.1000 9027.2000 

2100 8464.2000 8479.4000 8504.5000 8537.2000 9027.3000 

2200 8464.9000 8479.8100 8504.9000 8538.1000 9027.4000 
5.3000 8465.1001 8479.8200 8505.1100 8538.9000 9027.5000 

5.9000 8465.1009 8479,8909 8505.1900 8539.4000 9027.8000 

„1001 8465.9101 8479.9000 R505.2000 8539.9000 9027.9000 

1009 8465.9109 8480. 1000 8505.3000 8540.3000 9028.1000 
„2000 8465.9201 8480.2000 8305.9000 8540.4100 9028.2000 

>. 3000 8465.9209 8480.3000 8514.1000 8540.4200 9028.9000 

„9001 8465.9301 8480.4100 8514.2000 8540.4900 9029.1090 
6.9009 8465.9309 8480.4900 8514.3000 8540.8100 2029.2000 

1000 8465.9401 8480.5000 8514.4000 8540.8900 9029.9000 

2000 8465.9409 8480.6000 8514.9000 8540.9100 9031.1000 

8457.3000 8465.9501 8480.7100 8515.1100 8540.9900 9031.2000 
8458.1100 8465.9509 8480.7900 8515.1900 8541.1000 9031.4000 

8458.1900 8465.9601 8482.1000 8515.2100 8541.2100 9031.8000 

8458.9100 8465.9609 8482.2000 8515.2900 8541.2900 9031.9000 

8458.9900 8465.9901 8482.3000 8515.3100 8541.3000 9032.1000 

8459.1000 8465.9909 8482.4000 8515.3900 8541.4000 9032,2000 
8459,2100 8466. 1000 8482.5000 8515.8001 8541.5000 9032.8100 
8459.2900 8466.2000 8482.8000 8515.8002 8541.6000 9032.8900 

8459,3100 8466.3000 8482.9100 8515.8003 8541.9000 9032.9000 

S459.3900 8466.9100 8S482.9900 8515.8009 8542.1100 9033.0000 

8459.4000 8466.9200 8483.1000 8515.0000 8542.1900 9107.0000 

8459,5100 8466.9300 8483.2000 8516.4001 3542.2000 9603.5000 
8459.5900 8466.9400 8483.3000 8516.8001 8542 8000 9611.0000 

I) Rekkar á hjólum til iðnaðarnota



  

Eftirtatid fyrir kvikmynda- og myndbandavinnustofur og hljådver auk bess sem u 

    

) i A-lid bessarar greinar: 

8521.9009 8528.2009 8543.800: 

      

      
   

     

  

8518.1000 8518.5000 

) 8518.9000 

8519,4000 

8519.9100 

85199909 

1000 

  

      
   

700.3100    

  

    

2. gr 

Nú vélar, tæki eða vélahlutar, sem falla undir 1. gr. auglýsingar bessarar og notað er 

mleiðslu iðnaðarvara í semkeppnisiðnaði, sent 

nnslu og skal þá um tollmeðferð þeirra fara eftir 

Vert og varahluta, sem falla undir Í. 

vinnslu. skal þó alltaf undanþegið øj 

  

  

  

    

  

sér verðmæti þeirra. 

    

3. gr 

Nið ing gjalda samkvæmt 1. og 2. gr. tekur véla, tækja 

lahluta og varahluta sem notað er til framleiðslu á iðnaðar 

g Merð þessi er jafnframt bundin þeim skilyrði 

tí viðkomandi iðntyrirtækis eða innflutningsfyrirtæki si þ by | 

omandi vorusending sé öll eða að hluta, sem þá skal sérstaklega útrei 

gsskýrslu, ætluð nánar tilgreindu framleiðslufyrirtæki. Fyrirsvarsmaður iðn 

il, hvort sem það annast innflutning sjálft eða innflutningstyrir 

  

ppnisidn:     
   

   
   
   

  

    tæki fyrir þess Í 

    vfir skriflega að varan sé eingöngu flutt inn til eigin nota til aðvinnslu á hráefnum 

ramleiðslu á nánar tiltekinni iðnaðarvöru í samkeppnisiðnaði. 

frá greiðslu gjalda samkvæmt auglýsingu þessari 

í fengið leyfi til að reka iðnað samkvæmt ákvæðum 

í nt tilkynnt skattyfirvöldum starfsemi sína samkvæmt g 
soluskatt og sýni ef óskað er skírteini frá skattyfirvaldi þess efnis, ad v 

fsemi sem framleiðandi iðnaðarvara og heimild til að kauy 

  

    

   

  

    

  

    

  

Fyrirtæki sem framleiða söluskattsfrjálsa vöru sem telst samkeppnisvara 

þó ekki að framvísa skírteini frá skattyfirvaldi. 

Öflutningsskýrslu skulu niðurfelld gjöld 

  

   æðum tollalaga nr. 55/1987, svo og reglum og öðrum fyrirmælum 

er að ræða tæki sem ætlað er til nota á kvikmynda- eða myn 

hl rí skal raðnúmer (serialnumber) viðkomandi tækis koma 

skýrslu við tollafgreiðslu. 
    

  

d. gr. 

Nú eru vélar, tæki, vélahlutar eða varahlutir. sbr. 1. gr. flutt inn til c 

3. gr.. eða um er að ræða slíka vöru framleidda hér á landi og sku 

við sölu en endurgreidd ettir á, enda sæki endanlegur kaupandi 

  

       
    

   
til viðkomandi innheimtumanns ríkissjóðs (sýslumanns eða bæjarfógeta en í 

tollstjóra), að uppfylltum skilyrðum 3. gr. 

ókn um endurgreiðslu gjalda skal borin fram í þríriti á sérstök 

Jóri lætur gera í þessu skyni. Skal umsókn fylgja frumrit og eitt afrit af reikningi yfir 

    eyðublaði sem 
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"eina tollsk rårhumer viðkomandi vö 

  

ðuð upphæð þeirra, eða 

' og slíka sundur | 

tirfarandi: 
lócinori 

og vorulysingu 

upphæð greiddra aðtlutningsgjalda, sbr. 1. gr., eða 

  

af hverri vöru fyrir sig. 

endurgreidslubedn 

ð varan sé ætluð til eigin nota við framleiðslu iðnaðarvara í 

Skal jafnframt hvaða framleiðslu fyrirtækið 

     
    

      

    
   

      samke ppnisiðna 

stundar 

)essarar greinar eiga ekki við um efmvörur sem gjöld eru felld niður at 

  

um endurgreiðslu samkvæmt - 

  

borist viðkomandi innheimtu- 

aða frá sölu til í endurgreiðslu og nema minnst 

a endurgreiðsluhæf ilt er að leggja saman reikninga til þess að 

  

       
fy 

  
1 St 1 ås, 

man Dess aGiic 

því aðeins til greina að allar upplýsin 

undirrituð af umsækjanda. 

í hverju umdæmi skulu veita umsækjendum upplýsingar um tollskrárnúmer 

gar séu skilmerkilega færðar 

  

Ká sem um j 

að hann hafi 

gr. heimilt að selja þau án sölusk     
endurgreidd af vélum 

amþykktri endurgre 

greindum í bókhaldi sínu. 

     
        iðslubeiðni vegna     framvísi jafnframt 

    

  1 viðskiptum af þessu tagi a 

  

ir ákvæði 
tana án söluskatts sýni kaupan 

  

eirrar, sem um ræðir í Í. gr., heimilt að selja 

jandi sé að hann hafi áður fengið 

| æðir niðurfelld eða endurgreidd á 

2 sönnun í þessu sambandi telst framvísun ljósrits af 

í 5. gr. sem ber með sér viðurkenningu 

viðkomandi ipanda teljist samkeppnisiðnaður sam- 

Seljandi skal halda viðskiptum þessum sérstaklega 

ð skattyfirvöld geti ávallt gengið úr skugga um réttmæti 
i 

ITE indrar heimildar 

  

lí hennar fram á svo ( = 

      

jöld og 3 söluskatt a hér um     

    

    

sjÖni sem um    ds á því að , framleiðs 
   

      

0. gr. auglýsingar þessa 

    sreindum í bókhaldi sínu þanni, 

sölu án söluskatts á grund 

ør 
li. 

Viðkomandi innheimtumaður skal við e endurg 

fið skal af; 

  

eiðslu gjalda halda eftir kvittuðu frumriti 

eiðslunúmer í hlaupandi töluröð miðað við 

iknit ngs. Skjöl þessi skulu send ríkisbókhaldi með mánaðarskila- 

grein Fyrsta afrit umsåknar skal bvi umdæmi bar sem un mk hefur 

aðsetur, en annað afrit umsóknar ásamt frumriti reiknings með áritun um endurgreiðslu skal 

  

umsóknar um endurgre1 

    

sár, ásamt afriti 

  

  
senda skattstofu í       

  

fhenda viðk Smandi umsækjanda. 
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I. KAFLI 

Um nidurfellingu adflutningsgjalda af efni. 

8. gr 

Af efnivörum og hlutum sem notað er til framleiðslu iðnaðarvara í samkeppnisiðnaði og 

fallið geta undir tollskrárnúmer í 1. gr. skal heimilt þegar við tollaf iðslu að fella niður toll 

og vörugjald að uppfylltum skilyrðum 3. gr. 

Af öðrum efnivörum og hlutum svo og hráefni til framleiðslu iðnaðarvara í samkeppnis- 

iðnaði mun fjármálaráðuneytið fella niður aðflutningsgjöld svo og fella niður eða lækka 

gjöld af efnivörum í aðrar innlendar iðnaðarvörur, ef gjöld af sams konar iðnðarvöru 

framleiddri erlendis eru jafnhá eða lægri en af efnivörunni. Iðnfyrirtæki er framleiða slíkar 

vörur geta vegna innflutnings á ótollafgreiddum vörum sótt um tollívilnun í skriflegu erindi 

til fjár málaráðuneytisins, þar sem gerð skal grein fyrir viðkomandi framleiðslu, aðföngum 

þeim sem óskað er eftir að njóti tollívilnana og þýðingu þeirra fyrir framleiðsluna. Til frekari 

skýringa skulu fylgja erindinu tæknilegar upplýsingar um vöruna, teikingar, myndir eða 

sérstök lýsing. 

Ráðuneytið mun þó eigi lækka eða fella niður toll af neðangreindu: 

a. Innfluttu efni sem jafnframt er framleitt innanlands og tollar hafa verið lækkaðir eða 

felldir niður af vegna samninga við EFTA og EB. Nú fellur hráefni, efnivara eða hlutar 

til innlendrar framleiðslu undir tollskrárnúmer sem tollar hafa verið felldir niður af vegna 

samninga við EFTA eða EB, en talið er að innlend framleiðsla sé engin eða óveruleg á 

slíkum vörum eða vörum með sama notagildi og mun ráðuneytið þá að höfðu samráði við 

iðnaðarráðuneytið taka sérstaklega til athugunar beiðnir um niðurfellingu gjalda, enda 

verði beiðnir þar að lútandi studdar fullnægjandi gögnum. m.a. um vægi kostnaðar þeirra 

í viðkomandi framleiðslu. 

b. Efni sem við aðvinnslu skiptir ekki um tollskrárnúmer samkvæmt tollalögum, þ.e. óveru- 

leg eða einföld aðvinnsla er eigi talin fullnægjandi svo sem sigtun, flokkun. umbúða- 

skipti, átöppun, ásetning merkimiða og blöndun. 

  

9. mi 

Beiðni um niðurfellingu aðflutningsgjalda, þegar við tollafgreiðslu, af einstökum 

efnissendingum, skal fylgja auk þeirra gagna sem nefnd eru í Í. mgr. 8. gr., aðtlutnings- 

skýrsla ásamt öllum skjölum sem afhenda ber vegna tollmeðferðar vöru, sbr. 14.—20. gr. 

tollalaga. Að öðru leyti skal fullnægt skilyrðum 3. gr. auglýsingar þessarar. 

Ráðuneytið getur veitt fyrirtækjum heimild til að fá tiltekna efnivöru tollafgreidda án 

greiðslu aðflutningsgjalda án þess að til ákvörðunar ráðuneytisin is komi hverju sinni. Óski 

fyrirtæki slíkrar heimildar skal þess getið sérstaklega í erindi þess. Teljast gögn þau sem 

nefnd eru í 1. mgr. 8. gr. fullnægjandi í slíkum tilvikum. 

Ráðuneytið getur bundið almenna heimild samkvæmt 2. mgr. skilyrðum sem við kunna 

að eiga hverju sinni. 

1 i 

  

Hl. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

10. gr. 

Samkeppnisiðnaður í auglýsingu þessari tekur til iðngreina sem framleiða iðnaðarvörur 

er tollar hafa verið lækkaðir eða felldir niður af samkvæmt ákvæðum samnings um aðild 

Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA). sbr. viðauka Í við tollalög nr. 55/1987, 

sbr. lög nr. 96/1987, svo og iðngreina sem framleiða iðnaðarvörur i 25.—99. kafla í toll- 
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skránni, sem tollar hafa verið felldir niður af samkvæmt viðauka | í tollalögum, án tillits til 

uppruna, enda falli vörur þessar undir tollalækkunarákvæði nefndra fríverslunarsamninga. 

Skipasmíðar skulu teljast til samkeppnisiðnaðar í þessu sambandi. 

Il. gr. 

Aðili sem fær endurgreiðslu samkvæmt ákvæðum auglýsingar þessarar skal tilgreina 

endurgreidd gjöld sérstaklega, annað hvort í ársreikningi sem fylgir skattframtali eða í 

skýringum með honum, en þar skal greina undir hvaða lið ársreiknings endurgreiðslan er 

færð svo og fjárhæð hennar. 

g 
ö 

a 

12. gr. 

Fyrirtækjum sem fengið hafa vörur undanþegar gjöldum samkvæmt auglýsingu þessari 

er eingöngu heimilt að nota þær til eigin framleiðslu. Óski þau eftir að afhenda þær eða selja 

Öðrum skulu þau áður en afhending eða sala fer fram greiða gjöld að fullu hjá tollstjóra af 

efnivörum samkvæmt því tollafgreiðslugengi sem í gildi er á þeim tíma, en af söluverði ef um 

notaðar vélar eða tæki er að ræða. 

  

13. gr. 

lÖnfyrirtæki sem njóta eftirgjafar gjalda samkvæmt reglum þessum svo og fyrirtæki sem 

selt hafa iðnfyrirtækjum vörur án söluskatts samkvæmt 6. gr. skulu halda reikningum og 

öðrum gögnum varðandi vörur sem eftirgjafar njóta samkvæmt þeim aðgreindum í bókhaldi 
sínu sem tollstjórar skulu jafnan hafa aðgang að telji embættin ástæðu til eftirlits eða 

rannsóknar á þeim. Skulu þau veita tollstjóra upplýsingar um notkun varanna sé þess óskað. 

Komi í ljós við rannsókn tollstjóra á bókhaldi fyrirtækis að það hafi misnotað ívilnanir 

sem því hafa verið veittar samkvæmt auglýsingu þessari eða rökstuddur grunur er um að um 

misnotkun hafi verið að ræða getur tollstjóri hafnað beiðni um niðurfellingu eða 

endurgreiðslu gjalda samkvæmt henni meðan málið er í athugun. 

Jafnframt skal fyrirtækið að kröfu tollstjóra þegar greiða að fullu aðflutningsgjöld af 

þeim vörum sem misnotaðar hafa verið ásamt dráttarvöxtum eins og þeir eru ákveðnir af 

Seðlabanka Íslands á hverjum tíma og skulu þeir reiknaðir frá tollafgreiðsludegi. 

ld. gr. 

Röng skýrslugjöf eða framlagning rangra eða villandi gagna og röng upplýsingagjöf 

látin í té í því skyni að fá ívilnun á tolli eða gjöldum samkvæmt ákvæðum auglýsingar 

þessarar getur m.a. varðað við 126. og 130. gr. tollalaga nr. 55/1987. 

Um meðferð mála vegna brots á reglum þessum fer að hætti opinberra mála. 

15. gr. 

Fjármálaráðuneytið sker úr ágreiningi sem rísa kann um framkvæmd og túlkun ákvæða 
auglýsingar þessarar. 

16. gr. = 

Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimild í 13. tl. 6. gr. tollalaga nr. 55 30. mars 1987, 

7. gr. laga nr. 97 31. desember 1987 um vörugjald og 3. ti. 7. gr. laga nr. 1022. mars 1960 um 

söluskatt, sbr. 4. gr. laga nr. 1 5. janúar 1988 um breyting á þeim til að öðlast gildi þegar í & 

stað. Jafnframt er úr gildi felld auglýsing nr. 39 26. janúar 1987 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 27. janúar 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson.   
Guðrún Asta Sigurðardóttir.
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REGLUGERD 

um breytingu á reglugerð um sölu og veitingar áfengis, 

nr. 335 18. maí 1983. 

. gr. breytist þannig: 

    

". Ordist Svo! 

heimilt að veita áfe dvalargesta á í 

kl. 18.00. Einnig er Í      

    

    
  

  

  

14.30 til 

umbúðum me úr 

sérstökum skáp (minibar) á gisttherbergi lvalargesta á gististað, enda ei gr. 

ekki við um leigutaka og neysla áfengisins fari i fram utan herbergisins 

b) Við greinina bætist ný mgr., svohljóðandi: 

Þrátt fyrir ákvæði undanfarandi málsgreina er á veitingastað fyrir farþega á tollirjálsu 

svæði á flugvelli heimilt að haga veitingatíma áfengis með    ) hliðsjón af brottfarartíma | 

  

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt áfengislögun 

gildi. 

um, nr. 82 2. júlí 1969, 6 

  

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 28. Janúar 1986. 

F. h. 

Þorsteinn Geirsson. 

fur W 

  

Slej ANSSO? 
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REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum við Vestmannaeyjar og Hrollaugseyjar. 

1. gr. 

Skipum, sem stunda fiskveiðar með botnvörpu og flotvörpu, eru bannaðar veiðar við 

Vestmannaeyjar á eftirgreindum tíma og svæðum: 

1. Á tímabilinu frá og með 11. febrúar til og með 31. ágúst 1988 austan Heimaeyjar innan 

þriggja sjómílna frá fjörumarki eyjarinnar. Að norðan markast svæðið af línu, sem 

dregin er réttvísandi norður frá Stóra Erni. Að sunnan markast svæðið af línu, sem 

dregin er réttvísandi suður frá Stórhöfða. 

2. Á tímabilinu frá og með 1. sept. 1988 til og með 31. janúar 1989 innan þriggja sjómílna 

frá fjörumarki Heimeyjar. 

Á tímabilinu frá og með 1. maí 1988 til og með 30. september 1988 eru allar togveiðar 

bannaðar á svæði við Hrollaugseyjar milli lína, sem dregnar eru réttvísandi 150? frá 

eftirgreindum punktum: 
a) 6410'8 N, 15942'6 V 
b) 64%06'0 N, 16290570 V 

Að utan markast svæðið af línu sem dregin er 9 sjómílur frá grunnlínu sbr. reglugerð nr. 

299/1975. (Lína dregin milli Stokksness, Hrollaugseyja, Tvískerja og Ingólfshöfða). 

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

81, 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að 

hætti opinberra mála. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81, 31. maí 1976, um veiðar í 
fiskveiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. febrúar 1968. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. NN 

Þórður Eyþórsson. 
B 16 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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REGLUGERD 

um bann við línu- og handfæraveiðum í norðanverðum Faxaflóa. 

1. 
Frá og með 11. febrúar 1988 til og með mars 1988 eru allar veiðar með línu- og 

handfærum bannaðar í norðanverðum Faxaflóa norðan línu, sem dregin er úr Þormóðsskeri í 

Gölt. 

ga
 gr. 

31 

  

} yr 
si us

 

nr. 81, 31. 

  

Brot á reglugerð | þes: iri varðar V iðurlögum samkvæmt i€ maí 1976, um 

ilandhelgi Íslands. Með mál út af brotinu, skal farið að hætti opinberra mála. 
     

eiðar í fiskve 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81. 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiði- 

landhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

    

Sjávarútvegsráðunevtið, 6. febrúar 1988. 
Í od v 

F.h.r. 

Árni Kolbeinsson. 

    

Jón Í B. Jónasson. 

  

Nr. 73 9. februar 196 

REGLUGERÐ 

um línu- og netasvæði út af Faxaflóa og Suðvesturlandi. 

1 
Á. 

A tímabilinu frá og með 15. febrúar 1988 til og með 15. maí 1988 eru allar veiðar með 
botn- og flotvörpu bannaðar á svæði, sem að sunnan markast af línu, sem dregin er 

ndi 270? frá Stafn a. Að vestan markast svæðið af 23 42'0 V og að norðan af 64? MON 

gr. 

  

              

) gr 
„Í eye

 

Á tímabilinu frá og „með 5. apríl 1988 til og g með 15. maí 1988 eru allar veiðar með botn- 

og flotvörpu bannaðar á svæði, sem markast af línum, sem dregnar eru á milli eftirgreindra 

b) 63? 2573 N, 22 

a) 63? 10'0 N, 22? 00'0 

00 

N, 230 0370 

    

amkvæmt ákvæðum laga nr. 

af brotum skal farið að 

    Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum s 

131. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út 

  

hætti opinberra mála.
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4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 9. febrúar 1988. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 

Jón B. Jónasson. 

29. janúar 1988 Nr. 74 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja nr. 31 

2. febrúar 1982 með síðari breytingum. 

1. gr. 

1. gr. orðist þannig: 

Fyrir hverja húseign í lögsagnarumdæmi Vestmannaeyja skal árlega greiða vatnsskatt. 

Þó skal gjald þetta ekki innheimt fyrr en viðkomandi hús getur fengið vatn úr dreifikerfi 
vatnsveitunnar. 

2. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Vatnsskattur skv. 1. mgr. skal hlíta eftirfarandi ákvæðum: 

a) Taxti VI — heimili. Fastagjald kr. 1 959,00 á ári. 

b) Taxti V2 — fiskverkun. Fastagjald 0,3% af fasteignamati. Þó verði lázmarksgjald kr. 
8,13 á m húss og hámarksgjald kr. 16,26 å m' húss. 

c) Taxti V3 —- fiskimjölsverksmiðjur. Fastagjald 0,3% af fasteignamati, þó verði 
lágmarksgjald 8,13 á m' húss og hámarksgjald kr. 16,26 á m' húss. 

d) Taxti V4 — annað. Fastagjald 0,15% af fateignamati, þó verði lágmarksgjald kr. 4.06 á 
m? húss og hámarksgjald kr. 8,13 á m? húss. 

3. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Vatnsveitan leggur til vatnsmæla í hvert hús (hverja íbúð) og skal notandi greiða kr. 

23,75 fyrir hvern rúmmetra vatns. Notkunargjald þetta innheimtir Rafveita Vestmannaeyja 

á tveggja mánaða fresti og annast mælaaflestur. 

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Vestmannaeyja staðfestist hér með 

samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. janúar 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Húnbogi Þorsteinsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 170/1987 um þátttöku almannatrygg- 

inga í bifreiðakaupum fatlaðra. 

1. gr. 

Fjárhæðir þær, sem nefndar eru í 1. mgr. 5. greinar, skulu breytast þannig: 

Í tölulið 1) komi kr. 100 þús. í stað kr. 80 þús. Í tölulið 2) komi kr. 300 þús. í stað kr. 250 
þús. 

gr. 
„ 
2. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 19. gr. og 39. gr. stl.b laga nr. 67/1971 um 

almannatryggingar, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. febrúar 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

Jón Ingimarsson. 
  

ir. 76 29. januar 1988 

REGLUGERÐ 

um húsnæðisbætur. 

1 
i. gr. 

Madur sem skattskyldur er samkvæmt 1. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, og kaupir, byggir eða eignast á annan hátt í fyrsta sinn íbúðarhúsnæði til eigin 

nota, á rétt á sérstökum bótum, húsnæðisbótum. Réttur til húsnæðisbóta stofnast aðeins 

einu sinni fyrir hvern framteljanda. 

2. gr. 
Réttur til håsnædisbåta samkvæmt 1. gr. stofnast á því ári þegar bygging húsnæðis er 

hafin eða það keypt eða maður eignast það á annan hátt. Réttur til húsnæðisbóta varir i sex 

ár frá og með því ári. 
Bygging húsnæðis samkvæmt 1. mgr. telst hafin þegar undirstöðum byggingar er lokið 

samkvæmt vottorði byggingarfulltrúa eða samningur er gerður um byggingu og þá miðað við 

að húsnæðið verði fokhelt í eigu rétthafa bótanna. 

Það telst ekki vera fyrsta íbúð manns í skilningi þessarar reglugerðar ef hann hefur selt, 

afhent eða afsalað sér íbúðinni fyrir gildistöku þessarar reglugerðar og eignarhald hans hetur 

varað skemur en 2 ár. 
Hafi maður ekki átt íbúð í 10 ár fyrir gildistöku reglugerðar þessarar, talið frá og með 

því ári er hann seldi eða lét af hendi íbúð sína, öðlast hann rétt til húsnæðisbóta ef hann 

eignast íbúð aftur og fullnægir að öðru leyti ákvæðum reglugerðar þessarar um skilyrði 

húsnæðisbóta. Maður telst ekki hafa átt íbúð síðastliðin 10 ár í þessu sambandi ef hann hefur 

átt innan við 10% af íbúðinni eða ef ákvæði 5. mgr. þessarar greinar eiga við. 

Hafi maður eignast hluta í íbúð fyrir arf eða gjöf. áður en reglugerð þessi öðlaðist gildi, 

telst það ekki vera fyrsta íbúð hans ef eignarhluti hans í íbúðinni hefur verið innan við 34% 

eftir arftökuna eða gjöfina. 
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Ef madur sem eignast hluta í íbúðarhúsnæði í fyrsta sinn fyrir arf eða gjöf eftir gildistöku 

reglugerðar þessarar nýtir ekki rétt sinn til húsnæðisbóta vegna þess íbúðarhúsnæðis telst 

hann ekki hafa eignast sína fyrstu íbúð í skilningi þessarar reglugerðar. 

3. gr 

Ef maður gengur í hjónaband eða stofnar til sambúðar sem veitir rétt til skattlagningar í 

fyrsta sinn samkvæmt 63. gr. laga nr. 75/1981, með aðila sem á íbúðarhúsnæði fyrir til eigin 

nota, á hann rétt til húsnæðisbóta samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar að frádregnum 

þeim árafjölda sem hann hefur notið húsnæðisbóta áður. 

Réttur til húsnæðisbóta samkvæmt þessari grein er að öðru leytj háður öðrum 

skilyrðum þessarar reglugerðar eftir því sem við á. 

4. gr. 

Húsnæðisbætur skulu bundnar við eignarhald rétthafa húsnæðisbóta á íbúð. Selji 

rétthafi íbúð þá sem veitti rétt til húsnæðisbóta innan sex ára frá því tímamarki er greinir í Í. 

mgr. 2. gr. þessarar reglugerðar án þess að hefja byggingu eða festa kaup á öðru 

íbúðarhúsnæði, falla bótagreiðslur til hans niður á söluárinu. Réttur til húsnæðisbóta 

stofnast ekki ef byggt er eða keypt íbúðarhúsnæði og það selt á sama ári. 

Ónýttur réttur til húsnæðisbóta skal geymast þar til rétthafinn hefur byggingu eða 

kaupir íbúðarhúsnæði að nýju. 
Hafi réttur til húsnæðisbóta stofnast vegna hjúskapar eða stofnunar sambúðar 

samkvæmt 3. gr. þessarar reglugerðar skulu ákvæði 1. og 2. mgr. hér að framan gilda et 

skilnaður verður með hjónum eða slit á sambúð. Skilnaður eða sambúðarslit í þessu 

sambandi, skal rjúfa rétt til húsnæðisbóta eins og um sölu íbúðar væri að ræða. 

  

A
 

- 
(I
Q 5. gr. 

Slíti maður heimilsfesti hér á landi reiknast húsnæðisbætur hans á brottfararárinu 

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

6. gr. 

Andist rétthafi bótanna reiknast húsnæðisbætur hlutfallslega miðað við andlátsdag. 

Eftirlifandi maki á rétt á húsnæðisbótum látins maka á dánarári hans og á næsta ári eftir 

dánarár hans ef réttindi standa til þess 

7. gr. 

Húsnæðisbætur eru ákvarðaðar við álagningu samkvæmt sérstakri umsókn til skatt- 

stjóra sem skal skilað með framtali á næsta ári eftir að réttur til þeirra stofnast. 

Ríki isskattstjóri ákveður hvað skuli koma fram á umsóknum og ákveður gerð þeirra. 

8. gr. 

Að lokinni álagningu semur skattstjóri skrá yfir rétthafa húsnæðisbóta og sendir hana 

fjármálaráðuneytinu. 

9. 

Húsnæðisbætur greiðast rétthafa að því marki sem eftirstöðvum nemur þegar frá hafa 

verið dregnar greiðslur eftirtalinna opinberra gjalda rétthafans í þessari forgangsröð: 

yr. 

C
a
 

1. Tekjuskatts sem å er lagdur vegna tekjuårsins samkvæmt 67. gr. laga nr. 75/1981. 

2. Annarra þinggjalda sem á eru lögð vegna tekjuársins. 

3. Ógc sldinna þinggi alda frá fyrri árum. 

4. Útsvars sem á e r lagt vegna tekjuársins. 

5. Ógoldins útsvars og aðstöðugjalds frá fyrri árum. 

6. Annarra gjalda eða skatta en hér eru tilgreindir, að ákvörðun fjármálaráðherra.
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10. gr. 

Húsnæðisbætur samkvæmt þessari reglugerð skulu greiðast út 1. ágúst ár hvert, í fyrsta 

sinn 1. ágúst 1989 vegna íbúðar sem maður eignast á árinu 1988. 

Þó skulu húsnæðisbætur sem maður á rétt á samkvæmt ákvæðum til bráðabirgða 1l í 
lögum nr. 92/1987 greiðast út í fyrsta sinn 1. ágúst 1988 vegna íbúðar sem hann eignaðist á 

árunum 1984— 1987 og eiga undir þau ákvæði. 

Ríkisbókhald sér um skuldajöfnun, sbr. 9. gr., og um útborgun húsnæðisbóta. 

11. gr. 

Nú kemur í ljós að maður hefur fengið greiddar húsnæðisbætur án þess að hafa átt rétt á 

þeim eða uppfyllt skilyrði 2. mgr. 2. gr. reglugerðar þessarar og skal honum þá gert að 
endurgreiða þær að viðbættu álagi. Álag á of hátt ákvarðaðar bætur skal nema 25%. Fella 

skal niður álag samkvæmt þessari grein ef maður færir rök að því að honum verði eigi kennt 
um þá annmarka á framtali eða umsókn um húsnæðisbætur eða varðandi önnur atriði er 

leiddu til ákvörðunar skattstjóra. 

12. gr. 

Reglugerð þessi sem er sett samkvæmt heimild í C—lið 69. gr. laga nr. 75/1981, um 

tekjuskatt og eignarskatt, sbr. 9. gr. laga nr. 92/1987, og 119. gr. laga nr. 75/1981, gidlir frá 

1. janúar 1988. 

Fjármálaráðuneytið, 29. janúar 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson. uu 

Indriði H. Þorláksson. 

Nr. 77 8. febrúar 1988 

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 magnmæli, ef notandi þarf meira vatn í skamman tíma utan mestu álagstíma. 

Hitaveitustjóri ákveður til hvaða aðila skuli selja vatn eftir magnmæli.
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s starfsme nn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, € 

g it: 1 breytir stillingu hemils eft íseiganda fyrsta árið, sem hús hans er 
tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni 

ári, og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. janúar ár hvert. 

ámarksstilling heimils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

       Fy
 

    

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segi 
a. Fastagjöld ......... HR HR kr. 

á mánuði fyrir hvern aðalhemilog ........... HR kr. 

á mánuði fyrir hvern mæli. 

b. Vatnsgjald ... eres: HR AAA kr. 
á mánuði fyrir hvern mínútulítra í há ss 

fyrir hvert tonn um mæli. 

   
   Vilji notandi fá meira rennsli sem er á miðstöðvarkerfi, getur hann 

fengið sérskammtara á í kranavatnslögn hjá hitaveitunni. Kranavatnsskammtarar í sambandi 

við aðalhemil eru af á gerðum og gefa þeir eftirfarandi rennslishluttöll milli miðstöðvarkerfis 

og kranavatnslagnar: 

      

A een ennen 1.00/1.0 

Be saae nens 0.95/1.3 

90/1.7 

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

6. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða kratin annan hvern 1 

innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem bre 

framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsup phæð 

ekki að fullu greidd innan 7 daga frá gjalddaga 

   
     

  

Gialddagi er við 
í vanskil, ef gjöldin eru 

ill. KAFLI 

7. gr. 

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

A. Fyrir 300—-2000 m 

af fyrstu 300 m' að utanmáli ..................... HR kr. 65 014,00 

af hverjum rúmmetra þar yfir ............0.. 0... kr. 49,90 

B. Fyrir hús 2000 m og stærri: 

af fyrstu 2000 m? að utanmáli .......0..00.. 000... AR kr. 167 995,00 

af hverjum rúmmetra þar yfir ................... HR kr. 47,70 

C. Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á samainntak ... kr. 14 786,00
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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 vanskilum er, 

í hvertskipti ...........0000 0000 ken krk erne nrnnnee kr. 990,00 

9. gr. 

Gjöld skv. 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 344 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. 

ll. 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 heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 
öðlast gildi 1. mars 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr 
gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 325, 8. júlí 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 8. febrúar 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. Guðrún Skúladótir. 
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AUGLYSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið: 
1. að banna vinstri beygju af Barónsstíg vestur Skúlagötu. 

2. að banna vinstri beygju af Skúlagötu inn á ónefnda götu milli lóðanna nr. 40 og 42 við 

Skúlagötu og einnig vinstri beygju af þeirri götu vestur Skúlagötu. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 2. mars 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 8. febrúar 1986. 

Böðvar Bragason. 

  

Stjórnartíðindi B 10, nr. 71—-78. Útgáfudagur 11. febrúar 1988.
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REGLUGERÐ 

um persónuafslátt og sjómannaafslátt. 

I. KAFLI 
Persónuafsláttur. 

1. gr. 

Frá álögðum tekjuskatti skv. 67. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með 

síðari breytingum, og útsvari skv. 25. gr. laga nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfélaga, með 
síðari breytingum, sbr. 2. gr. laga nr. 38/1987, skal draga persónuafslátt samkvæmt 
ákvæðum A-liðs 68. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari 

breytingum, sbr. 10. gr. laga nr. 49/1987 og 7. gr. laga nr. 92/1987. 

2. gr. 

Persónuafsláttur manna sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt 

og eignarskatt, með síðari breytingum, skal vera 177.561 kr. samkvæmt viðmiðun við láns- 
kjaravísitölu 1. desember 1987. Fjárhæð persónuafsláttar breytist í samræmi við 121. gr. laga 
nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum. 

3. gr. 
Við ákvörðun staðgreiðslu opinberra gjalda skal draga persónuafslátt samkvæmt 2. gr. 

frá reiknaðri staðgreiðslu þannig: 

1. Eflaunatímabil er einn mánuður: „............0.0.0..00 0. 14 797 kr. 
2. Efllaunatímabil er hálfur mánuður: ............0.0..... 0... 7 399 kr. 
3. Eflaunatímabil er fjórtan dagar: ..................00... 0... 6 811 kr. 
4. Eflaunatímbilerein vika: .................00. 0000 3405 kr. 
5. Ef launatímabil er annað en að framan greinir skal ákvarða persónuafslátt launatíma- 

bils þannig: ar þannig 177.561 
365 

Ekkert launatimabil getur verid lengra en einn månudur. 

x dagafjöldi launatímabils   

4. gr. 
Á skattkorti skal koma fram persónuafsláttur er miðast við einn almanaksmánuð. Ef 

launatímabil er annað en mánuður ber launagreiðanda að skipta persónuafslætti skv. 3. gr. 
eftir því sem tilefni er til. 

5. gr. 

Persónuafsláttur, sem safnast nefur upp í staðgreiðslu af þeim ástæðum að maður gat 

eigi nýtt sér hann, má færast til næsta launatímabils að því tilskildu að launamaðurinn starfi 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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hjá sama launagreiðanda allan þann tíma er um ræðir og skattkort hans sé óslitið í vörslu 

launagreiðanda sama tíma. 
Láti maður af starfi hjá launagreiðanda og eigi þá ónýttan persónuafslátt frá fyrri 

tímabilum getur hann ekki nýtt þann afslátt hjá næsta launagreiðanda. Sá persónuafsláttur 

nýtist því ekki í staðgreiðslu en kemur til lækkunar á tekjuskatti og til greiðslu á útsvari við 

álagningu. 
Skilyrði fyrir millifærslu persónuafsláttar milli launatínabila skv. í. mgr. er að 

launagreiðandi færi launabókhald samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 539/1987 og upptylli 

ákvæði reglugerðar nr. 614/1987 um skilagreinar. 

   

  

Ef maður krefst skila á skattkorti sem er í vörslu launagreiðanda ber launagreiðanda að 

rita aftan á kortið áður en það er afhent hve mikið af persónuafslættinum var nýttur á meðan 

kortið var í hans vörslu. 

Þegar maður lætur af starfi hjá launagreiðanda skal launagreiðandi rita aftan á skattkort 

mannsins upplýsingar um nýtingu persónuafsláttar á því ári. 

    

Launagreiðandi er tekur við skattkorti eftir upphaf árs skal láta korthata njóta fulls 

persónuafsláttar í þeim mánuði sem hann fær kortið að frádregnu því sem nýtt var í sama 

mánuði hjá fyrri launagreiðanda enda hafi hann skráð það á skattkortið. Ef maður hefur 

ekki verið í starfi eða haft launatekjur í viðkomandi mánuði, og því ekkert skráð á kc ortid u um 

nýtingu persónuafsláttar í mánuðinum, skal launagreiðanda heimilt að láta korthata & 

persónuafsláttar í samræmi við launatímabil samkvæmt 2. til 5. tölul. 3. gr. 

    

   
  

  

8. gr. 
Sé persónuafsláttur að hluta eða að fullu ónýttur er heimilt að millifæra 80% ónýtts 

persónuafsláttar til maka þegar um hjón eða samskattað sambúðarfólk er að ræða. Skilyrði 

þess að persónuafsláttur í staðgreiðslu sé millifærður skv. 1. mas er að launagreiðandi 

hafi einnig skattkort makans í fórum sínum og skal þá taka tillit til80% at þeirri fjárhæð sem 

á kortinu greinir eða þeirri fjárhæð hækkaðri samkvæmt Áuglýsingu ríkisskattstjóra. 

  

9. gr. 

Þegar skattstjóri gefur út nýtt skattkort í stað eldra skattkorts skal hann geta um þann 

persónuafslátt sem maður hefur nýtt samkvæmt upplýsingum úr skrám skv. 24. gr. laga nr 

45/1987 eða þeim upplýsingum sem launagreiðandi skráði aftan á það kort sem afhent var til 

breytinga. 

10. gr 

Ef í ljós kemur við álagningu tekjuskatts og útsvars að persónuafsláttur í staðgreiðslu 

hefur orðið hærri en hann skal nema samkvæmt ákvæðum 68. gr. laga nr. 75/1981, um 

tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, fer um mismuninn við álagningu 

opinberra gjalda eftir ákvæðum 121. gr. sömu laga, sbr. 19. gr. laga nr. 49/1987. 

il. gr. 

Sá persónuafsláttur sem ekki er nýttur og er ekki ráðstafað til greiðslu útsvars skal við 

álagningu opinberra gjalda falla niður ef hann flyst eigi til maka eftir þeim reglum sem um 

það gilda samkvæmt 68. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari 

breytingum.
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Il. KAFLI 
Sjómannaafsláttur við álagningu opinberra gjalda. 

12. gr. 
Maður sem lögskráður er á íslenskt skip eða a skip sem gert er út af íslensku skipafélagi, 

skal njóta sérstaks afsláttar, sjómannaafsláttar. er dreginn skal frá reiknuðum tekjuskatti af 
launum sjómannsstörf. 

Sama gik dir um hlutaráðinn sjómann og hlutaráðinn land mann, þ.e. beitingamann á 
línubát, enda þótt hann sé ekki lögskráður. Starfsmaður hjá hafrannsóknastofnun og maður, 
sem ráðinn er af hinu opinbera til að hafa eftirlit með fiskveiðum skal einnig njóta þessa 
afsláttar fyrir hvern dag sem hann er á sjó 

Sjómannaafsláttur skal vera 408 kr. samkvæmt viðmiðun við lánskjaravísitölu 1. 

desember 1987 fyrir hvern dag sem maður telst stunda sjómannsstörf. 
Fjárhæð sjómannaafsláttar breytist í samræmi við 121. gr. laga nr. 75/1981, um 

tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum. 

  

hlu 

rfs 

  

   

13. gr. 

Dagafjölda skv. 12. gr. skal ákvarða sem hér segir: 
I. Hjá sjómanni á fiskiskipi, þ.m.t. sel- og hvalveiðiskip, skal miða við þá daga sem hann 

er lögskráður á skipið að viðbættum þeim dögum þegar hann þiggur laun eða aflahlut 
sem sjómaður, t.d. þá er skip liggur í höfn vegna tímabundinna tafa frá veiðum vegna 

viðgerða eða þegar skipt er um veiðarfæri, enda sé hann háður ráðningarsamningi og á 
launum sem sjómaður við útgerðina á því tímabili. Sama á við þá daga sem sjómaður fær 
greiðslur fyrir hjá útgerðinni þegar hann er í orlofi eða veikur. Frídagar án launa frá 
útgerðinni teljast ekki með í þessu sambandi. 
Aðrir sjómenn, t.d. í áhöfn farmskipa. farþegaskipa og varðskipa, skulu fá sjómannaaf- 
slátt fyrir þá daga sem þeir eru lögskráðir að viðbættum þeim dögum sem þeir halda 
launum sem sjómenn, t.d. í launuðu orlofi, veikindum og ef skip er í slipp vegna 
viðgerða. Þá aðra daga sem þeir stunda störf í landi skal ekki telja með. 

3. Maður sem stundar fiskveiðar á bát undir 12 tonnum skal fá sjómannafslátt fyrir hvern 
úthaldsdag. 

á. Hlutaráðnir landmenn, þ.e. 

   
   

  

a
 

samenn á línubát, sem ekki eru lögskráðir, skulu fá 
sjómannafslátt sem svarar til } ga sem þeir eru í fullu starfi. Hjá þeim sem stunda 
fiskveiðar skal miðað við útha en hjá landmönnum starfsdaga. Þessir aðilar 
skulu gera grein fyrir kröfu sinsi um m sjómannaafslátt með því að leggja gögn fram með 
skattframtali sínu er sýni að viðkomandi þáði laun sem hlutaráðinn landmaður á línubáti 
svo sem vottorð lögskráningastjóra og afrit af launaseðlum um úthaldsdaga eða starfs- 
daga. Ákvæði þessa töluliðar tekur ekki til manna sem starfa í ákvæðisvinnu við beitingu 
og ekki til þeirra sem starfa við landvinnu hjá útgerð enda þótt um launakjör þeirra fari 
að öllu leyti eða einhverju leyti eftir afkomu útgerðar eða aflahlut skipverja 

     

14. gr. 

Nú fer sjómaður, sem lögskráður var, fram á að fá sjómannafslátt sem svarar til lengri 

tíma en þeirra daga sem hann var lögskráður og skal hann þá gera sérstaka grein fyrir þeirri 

kröfu sinni með framlagningu gagna þar um með skattframtali sínu. Greinargerð skulu 

fylgja gögn sem varða vinnutímabil viðkomandi sjómanns, svo sem uppgjör útgerðarinnar. 

Ef um tímabundna afskráningu vegna legu skips til viðgerðar er að ræða eða ef maður er 

afskráður vegna veikinda eða orlofs en heldur launum eða aflahlut sem sjómaður á þeim 

tíma, skal staðfesta dagafjölda með fullnægjandi gögnum ef viðkomandi maður óskar 

sjómannafrádráttar umfram lögskráningartímann. Sjómenn, sem ekki voru lögskráðir,
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skulu gera rökstudda grein fyrir kröfu sinni um sjómannafrádrátt með því að leggja fram 

fullnægjandi gögn um úthaldsdaga og róðrafjölda. 

Sjómaður skal þó aldrei njóta sjómannaafsláttar í fleiri daga en hann er í þjónustu 

útgerðar. 

15. gr. 

Sjómannaafsláttur samkvæmt 12. gr. skal dreginn frá reiknuðum tekjuskatti áður en 

dreginn er frá persónuafsláttur viðkomandi manns. 
Sjómannaafsláttur getur mest verið jafnhár reiknuðum tekjuskatti af þeim launum sem 

greidd eru fyrir sjómannsstörf, þ.e. 28,5% af þeim launum, þar á meðal reiknuðum launum 

manna sem starfa við eigin útgerð, enda séu og uppfyllt ákvæði 12. gr. Sjómannaafsláttur 
kemur þannig ekki til lækkunar á tekjuskatti af rekstrarhagnaði þeirra sem starfa við eigin 
útgerð. 

Sjómannaafsláttur sem ekki nýtist á móti álagningu tekjuskatts fellur niður. 

16. gr. 

Sjómannaafsláttur er ekki millifæranlegur milli hjóna eða milli sambúðarfólks sem 

skattlagt er eftir ákvæðum 63. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari 

breytingum. 

II kafli. 
Sjómannaafsláttur í staðgreiðslu. 

17. gr. 
Launagreiðandi má draga frá staðgreiðslu á tekjuári samkvæmt lögum nr. 45/1987, um 

staðgreiðslu opinberra gjalda, sjómannaafslátt skv. 1. og 2. tölul. 13. gr. 

18. gr. 

Maður, sem að jafnaði er lögskráður á tiltekið skip, skal við staðgreiðslu njóta óskerts 

sjómannaafsláttar miðað við heilan mánuð þótt lögskráning falli niður um tiltekinn tíma 

enda séu uppfyllt skilyrði 1. og 2. tölul. 13. gr. 

19. gr. 

Sjómannaafsláttur sem ekki nýtist að fullu í staðgreiðslu til frádráttar fyrir eitt 
launatímabil flyst til næsta launatímabils að því tilskildu að launamaður starfi hjá sama 
launagreiðanda bæði tímabilin. 

20. gr. 
Sjómannaafsláttur sem ekki nýtist við staðgreiðslu á tekjuári kemur að fullu til 

frádráttar við álagningu tekjuskatts á launum fyrir sjómannsstörf árið eftir. Á sama hátt skal 

sjómannaafsláttur sem ofreiknaður kann að verða í staðgreiðslu leiðréttur við álagningu. 

IV. KAFLI 
Ýmis ákvæði. 

21. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 3. mgr. 11. gr. laga nr. 45/1987, um 
staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari breytingum, og heimild í 68. gr. laga nr. 75/1981, 
um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, sbr. lög nr. 49/1987 og lög nr. 92/1987. 

Fjármálaráðuneytinu, 15. febrúar 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson.   
Indriði H. Þorláksson.
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8.1. 

8.2. 

8.4. 

8.6. 

8.7. 

REGLUR 

um breytingu á reglum um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra 

skipa nr. 325/1985, sbr. breytingu nr. 171/1987. 

1. gr. 

8. gr. orðist svo: 

Losunar- og sjósetningarbúnaður gúmmíbjörgunarbáta. 

Hvert skip 8 m eða lengra, önnur en skemmtibátar undir 15 m að lengd, skal búið 
a.m.k. einum gúmmíbjörgunarbáti sem unnt er að losa og undirbúa til notkunar 

fyrirvaralaust með einu handtaki. 
Jafnframt skal a.m.k. einn gúmmíbjörgunarbátur á framanagreindum skipum minni 

en 24 m að lengd festur með sjálfvirkum búnaði sem losar gúmmíbjörgunarbátinn ef 

skipinu hvolfir eða það leggst á þá hlið sem gúmmíbjörgunarbáturinn er staðsettur á 
og tryggja jafnframt að báturinn byrji að blásast upp um leið og hann losnar. 
Á skipum 15 m og lengri skal losunarbúnaðurinn skv. ákvæðum í gr. 8.1 jafnframt 
tryggja að gúmmiíbjörgunarbáturinn fari út fyrir borðstokk, þó að búnaðurinn sé 
ísbrynjaður og á kafi í sjó, hvernig sem skipið snýr. 
Sjósetningarbúnaður samkvæmt reglum þessum telst lunningabúnaður, hliðarbúnað- 

ur, skutbúnaður eða stefnisbúnaður, allt eftir gerð búnaðarins. 
Gúmmíbjörgunarbátar, sem komið er fyrir í losunar- og sjósetningarbúnaði skv. 

þessum reglum, og gengið hefur verið frá á þann hátt að þeir byrji að blásast upp um 

leið og þeir losna eða falla í sjó, skulu merktir með greinilegum rauðum límmiða á 

umbúðum bátanna, með hvítri áletrun um frágang tengingar. 
Staðsetning og frágangur búnaðar til losunar og sjósetningar gúmmíbjörgunarbáta í 

öllum skipum og bátum er háð samþykki Siglingamálastofnunar ríkisins. 
Óheimilt er að breyta staðsetningu sjósetningarbúnaðar án samþykkis Siglingamála- 

stofnunar ríkisins. 
Allur búnaður sem sótt er um viðurkenningu á til Siglingamálastofnunar ríkisins skv. 

reglum þessum, skal prófaður hjá óháðum viðurkenndum aðila, í samræmi við nánari 
ákvörðun Siglingamálastofnunar ríkisins. 

Sjósetningarbúnaður skal skoðaður árlega. 

Siglingamálastofnun er heimilt að veita sérstökum aðilum heimild til að annast skoðun 

og viðhald sjósetningarbúnaðar gúmmíbjörgunarbáta skv. nánari fyrirmælum. 

Skoðunargjöld fyrir sjósetningarbúnað gúmmíbjörgunarbáta skulu ákveðin af 

samgönguráðherra. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt lögum nr. 51/1987 um eftirlit með skipum 

staðfestast hér með til að öðlast gildi sem hér segir: 

1. Ný fiskiskip og önnur ný skip, sem ekki eru búin yfirbyggðum stinnum björgunar- 
bátum af viðurkenndri gerð, skulu fullnægja ákvæðum reglna þessara 1. mars 1988. 

Siglingamálastjóra er þó heimilt að veita eigendum nýrra skipa frest til 1. september 

1988, ef sérstakar ástæður mæla með því. 

2. Skip minni en 50 brl. skulu fullnægja ákvæðum þessara reglna við endurnýjun 

haffærisskírteina árið 1989. 

3. Önnur skip skulu fullnægja kröfum eldri reglna, þar til búnaður þeirra verður 

endurnýjaður. 

Samgönguráðuneytið, 1. febrúar 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Ragnhildur Hjaltadóttir.



SAMÞYKKT 

um hundahald í Ólafsfirði. 

1. gr 

Hundahald er bannað í Olafsfirði. 

2. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt að veita mönnum búsettum í Ólafsfirði undanþágu frá 1. gr. og 

leyfi til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a) Sækja skal um undanþágu til hundahalds til heilbrigðisnefndar á þar til gerðu eyðublaði 

sem liggja skal frammi á bæjarskrifstofunni. Upplýsingar um hundinn skal færa í þar til 

gerða bók hjá nefndinni. Þar skal einnig skrá nafn og heimilisfang leyfishafa. 
b) Leyfi er bundið við nafn og heimilisfang lögráða einstaklings og er óheimilt að framselja 

það. Leyfið er bundið við þann hund sem sótt er um heimild fyrir hverju sinni. 

c) Leyfisbréf skal útgefið af bæjarstjóranum í Ólafsfirði að uppfylltum þeim skilyrðum sem 

reglugerð þessi segir til um. Eigandi hundsins fær þá afhenta plötu sem greypt skal í 

skráningarnúmer hundsins og nafn og heimilisfang eiganda. Plata þessi skal jafnan vera 

fest við ól um háls hundsins. Senda skal lögreglustjóra afrit af leyfisbréfi. Jafnframt skal 

leyfishafi fá afhent eintak af samþykkt um hundahald í Ólafsfirði. 

d) Ef sótt er um leyfi til að halda hund í sambýlishúsi skal skriflegt samþykki sameigenda 

hússins fylgja umsókn. 

ce) Leyfisgjald vegna undanþágu svo og Önnur gjöld viðkomandi hundahaldi skal greiða til 

bæjarsjóðs og setur bæjarstjórn árlega gjaldskrá sem heilbrigðisráðherra staðfestir. 

Hundar, sem blindir menn eða sjónskertir þurfa á að halda vegna fötlunar sinnar, 
leitarhundar, svo og hundar, sem notaðir eru við búrekstur á lögbýlum í bæjarfélaginu 

eru undanþegnir þessu gjaldi, en vegna þeirra skal greiða hreinsunargjald sem 

bæjarstjórn ákveður. 

Skvlt er leyfishafa að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu tryggingarfélagi, 

þannig að tryggt sé að trygging nái til alls þess tjóns, sem hundurinn kann að valda, 

önnum, dýrum, gróðri og munum. Vottorð um ábyrgðartryggingu skal liggja fyrir við 

útgáfu leyfis og kvittun vegna greiðslu iðgjalds þegar hreinsun fer fram. 

g) Hundar skulu færðir árlega til hreinsunar, sem fram fer í samræmi við reglugerð nr. 201/ 

1957 um varnir gegn sullaveiki. 

h) Leyfishafi skal gæta þess vel, að hundur hans valdi ekki hættu, óþægindum eða óþrifnaði 

né raski ró manna. Leyfishafa er skylt að fjarlægja saur eftir hundinn á tryggan hátt. 

1) Hundar skulu aldrei ganga lausir á almannafæri, heldur vera í fylgd með manni, sem 

hefur fullt vald yfir þeim. Þegar hundur er í festi á húslóð, skal lengd festarinnar við það 

miðuð, að óhindrað megi ganga að aðaldyrum hússins. 

}) Óleytilegt er að hleypa hundum inn í almenningsfarartæki, leikvelli eða á þá staði sem 

um getur í ÍX.-XV. kafla heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972, en þeir eru m. a. skólar, 

barnaheimili, heilbrigðisstofnanir, pundsta0ir, samkomuhús, gistihús, verslanir og hús- 

næði þar sem seld er eða framleidd matvar 

   

Þe
 

N
n
 

   

3. gr. 

Ef leyfishafi brýtur gegn ákvæðum samþykktar þessarar eða öðrum reglum, sem um 

hundahal gilda getur bæjarstjórn afturkallað leyfið. Einnig getur bæjarstjórn afturkallað 

öll leyfi til hundahald ds telji hún þess brýna þörf
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Vid brot å skilyrdum fyrir undanbågu til hundahalds skal kæra til lögreglu og hún sjá 

um að al, ægja viðkomandi hund ef þörf krefur og þess er kostur. Skal hundinum komið í 

vörslu í áhaldahúsi bæjarins sé um minni háttar brot að ræða. Starfsmenn í áhaldahúsi 

Olafsfjarðarbæjar sjá um geymslu, fóðrun og afhendingu hunds. Bæjarstjórn setur árlega 

gjaldskrá þar um, sbr. e-lið 2. gr. Hirði eigendur óleyfilegra hunda ekki um það að leysa þá 

út, eða koma þeim í vörslu utan 1 kaupstað. arins innan 3 daga frá því að þeir voru teknir, né 

greiði af þeim áfallinn kostnað, skulu hundarnir aflífaðir. 

    

     

5 . 
IT Q 

0 IQ
 

  

Hættulega hunda og "ådast å me     unda sem in eða skepnur, skal lögregla fjarlægja 

þegar í stað. Lögreglustjóri og heilbrigðisfulltrúi taka ákvörðun um það hvernig með skuli 

far: geta þeir afturkallað leyfi og fyrirskipað aflífun hunds og skal hún fara fram að höfðu 
samráði við dýralæk 

   

  

   

    

    Brot gegn samþykkt þessari 

þessari skal farið að hætti laga um með 

ákvæði laga nr. 109/1984, VI. og VII. k 

varðhaldi. Með brot út af samþykkt 

erra mála og að öðru leyti í samræmi við      

   Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Olafsfjarðar staðfestist hér með samkv. 22. gr. laga 

nr. 109/1984, um höllustuhæ tti og heilbrigðiseftirit, sbr. 1. gr. laga nr. 7/1953, um 

hundahald og varnir gegn sullaveiki og öðlast gildi við birtingu. 

  

Heilbrigðis- og tryggi gamálaráðuneytið, 8. febrúar 1988. 

  

Páll Sigurðsson. 

  

   

  

) gurðsson. 

15. febrúar 1988 Nr. 82 

REGLUGERÐ 

um endurgreiðslu á stöku grunngjaldi vegna afurða alifugla, 

svína og nautgripa. 

   
I. gr. 

Í samræmi við ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 6 5. janúar 1988 um breyting á lögum 

nr. 46/1985 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, skal endurgreiða framl leiðend- 

grunngjöldum sem álögð e eru skv. 1. og 2. tl. 

2ndurgreiðslar skal taka til seldra afurða frá 

  

um afurða alifugla, svína og nautgripa hluta af 

1 Dar nr. 628 31. desember 1987 

ja inúar Í - 

ndurgreiðsla grunngjalda vegna seldra afurða alifugla og svína skal koma til lækkunar 

því verði sem framleiðandi fær fyrir afurðir. Hins vegar skal endurgreiðsla koma til 
lækkunar á verði nautgripakjöts í heildsölu. 

    

    

    „ desember 
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2. gr. 

Endurgreiðsla grunngjalda vegna seldra afurða alifugla og svína skal miðast við 

afurðamagn sem kemur til sölumeðferðar og skal vera með sama hætti og endurgreiðsla á 

sérstöku fóðurgjaldi skv. 11. gr. rg. 13 21. janúar 1988. 

Endurgreiðsla grunngjalda vegna seldra afurða nautgripakjöts skal fara fram mánaðar- 

lega eftir söluskýrslum afurðastöðva og skulu skýrslur berast Framleiðsluráði landbúnaðar- 

ins eigi síðar en 15. dag hvers mánaðar eftir sölumánuð. 

Skýrslur afurðastöðva um sölu skulu staðfestar af endurskoðendum. 

Endurgreiða skal grunngjöld til framleiðenda sem selja afurðir til annarra en 

afurðastöðva (sláturleyfishafa), enda sé framleiðandi skráður samkvæmt 5. gr. reglugerðar 

um söluskatt nr. 486/1982 með síðari breytingum. 

Skylt er framleiðanda, sé þess krafist, að leggja fyrir Framleiðsluráð skýrslur um beina 

sölu er sýna magn eftir verðflokkum og söluverðmæti. 

3. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins annast endurgreiðslu grunngjalda skv. reglugerð 

þessari. 
Framleiðsluráð skal mánaðarlega senda landbúnaðarráðuneytinu skilagrein um endur- 

greiðanleg grunngjöld. Landbúnaðarráðuneytið greiðir þá Framleiðsluráði þá fjárhæð sem 

fer til endurgreiðslu hverju sinni. 
Endurgreiðslur á grunngjöldum vegna seldra afurða alifugla og svína skulu fara fram á 

sama hátt og endurgreiðsla á 25/80 hlutum af sérstöku fóðurgjaldi skv. reglugerð nr. 628 31. 

desember 1987, og skulu ákvæði þeirrar reglugerðar gilda um endurgreiðslu grunngjalda 

eftir því sem við á. 

4. gr. 

Endurgreiðslur grunngjalda skulu vera eftirfarandi: kr. 

Áhvertkgeggja ..........%.... 02... nr erne r kk tree 20,00 

Á hvert kg kjúklingakjöts .................0.. 0. er kr k kr rnknn ere 41,00 

Á hvert kgsvínakjöts ............2..200 0000 ð rann rr kk rkkres 41,00 

Á hvert kg nautakjöts: 
1. verðfl. ............ 0000 en enken egnen enken eee kernens 38,58 

2. verðfl. .............0.. 00 enker ener esrsenrers 34,57 

3. verðfl. ............. 00 rressrsnee 30,83 

4. verðfl. ............ ennen ennes 26,83 

S. verðfl. .............. 00 ke ener eee renere gne 25,12 

6. verðfl. ................ 0 21,02 

7. verðfl. ...........0.0 0 18,35 

8. verðfl. 20... ennen ennen sekserne 15,80 

5. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 6 5. janúar 1988 um breyting á 

lögum nr. 46 27. júní 1985 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, og öðlast þegar 

gildi. 

Landbúr.aðarráðuneytið, 15. febrúar 1988. 

Jón Helgason. 
Guðmundur Sigþórsson. 

  

Stjórnartíðindi B 11, nr. 79-82. Útgáfudagur 17. febrúar 1988.
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AUGLYSING 

um uppgjör sölugjalds og sérstaks söluskatts vegna janúarmánaðar 1988. 

1. gr. 

Fyrir Janúarmánuð 1988 skulu framteljendur skila tveimur söluskattsskýrslum, annarri 

vegna sölugjaldsskyldrar starfsemi og skattskyldrar starfsemi til sérstaks söluskatts frá 1. 

degi mánaðarins til og með 6. janúar en hinni vegna söluskattsskyldrar starfsemi og 

skattskyldrar starfsemi til sérstaks söluskatts frá og með 7. janúar til loka mánaðarins. 

Skattyfirvöld geta krafist hvers konar upplýsinga af skattskyldum aðilum um skiptingu 

viðskipta milli þessara tveggja tímabila, þar á meðal um dreifingu viðskipta eftir mánuðum á 

þessu og fyrri árum. 
9 

IS
 r. 

Þeim sem notað hafa uppgjörsaðferðir er um ræðir í 2. mgr. 17. gr. reglugerðar nr. 486/ 

1982 með síðari breytingum er heimilt að skipta heildarsölu tímabilsins 1. Janúar til og með 

6. Janúar 1988 í sölugjaldsskylda sölu, skattskylda til sérstaks söluskatts og söluskattsfrjálsa 

sölu í sömu hlutföllum og voru á milli þessara gjaldflokka í söluskattsuppgjöri fyrir 

októbermánuð 1987. Velji framteljandi að skipta heildarsölu með þessum hætti skal hann 

geta þess sérstaklega á söluskattsskýrslu. 

Gefi innkaup á tímabilinu 1. janúar 1988 til og með 6. janúar 1988 ekki rétta mynd af 

innkaupum heils mánaðar skal skipta heildarsölu á þessu tímabili í sömu hlutföllum og sala 

októbermánaðar 1987 skiptist á milli framangreindra gjaldflokka, sbr. 1. mgr. 

0 

3. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 17. gr. reglugerðar nr. 486/1982 með síðari breytingum getur 

skattstjóri, að fenginni beiðni framteljanda sem notað hefur uppgjörsaðferð nr. 3 í 

fyrrnefndri 17. gr., tekið tillit til birgða ef framteljandi sýnir fram á svo óyggjandi sé að 

uppgjörsaðferðin leiði til óeðlilegra söluskattskila. 

Við mat á því hvort fallast beri á beiðni skv. 1. mgr. skal skattstjóri m.a. taka tillit til 
eftirtalinna atriða: 

a. Hvenær rekstur hófst eða hvenær umrædd uppgjörsaðferð var tekin í notkun. Ekki skal 

verða við beiðni skv. þessari grein frá aðilum sem hófu rekstur eða byrjuðu að nota 

uppgjörsaðferð nr. 3 á árinu 1981 eða fyrr. 

b. Birgðastöðu í upphafi rekstrar eða þegar uppgjörsaðferð nr. 3 var tekin í notkun og 

áhrifa hennar á sölugjaldsuppgjör á fyrsta uppgjörstímabili sölugjalds þar á eftir. 

Fallist skattstjóri á framkomna beiðni skv. þessari grein skal hann heimila viðkomandi 

aðila að draga að hluta eða öllu leyti óseldar birgðir af sölugjaldsskyldum vörum og vörum 

skattskyldum til sérstaks söluskatts að kveldi hins 6. janúar 1988 frá heildarveltu 

uppgjörstímabilsins 7. janúar 1988 til loka þess mánaðar. 
B 17 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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4. gr. 

Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með 
síðari breytingum öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 15. febrúar 1988. 

F.h.r. 

Indriði H. Þorláksson. 

Lárus Ögmundsson. 

Nr. 84 8. febrúar 1988 

GJALDSKRÁ 
fyrir þjónustu á vegum Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands. 

1. gr. 

Fyrir hverja læknisskoðun og heyrnarrannsókn greiði sjúklingur kr. 500,00. Elli- og 

örorkulífeyrisþegar greiða kr. 170,00. Undanþegnir þessu gjaldi eru allir nemendur 

Heyrnleysingjaskóla 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. 60,00. 

Aðrir greiða að fullu nema börn og unglingar sem eru undanþegin gjaldi sbr. 1. gr. 

3. gr. 

Gjald fyrir hverja heyrnarrannsókn á vinnustöðum 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 gildi frá og með 1. mars 1988 að telja. Jafnframt 

fellur úr gildi gjaldskrá frá 30. janúar 1987. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. febrúar 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 12, nr. 83-84. Útgáfudagur 19. febrúar 1988.
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1S. febrúar 1988 Nr. 85 DR (53
) 

REGLUGERÐ 

um tollverð notaðra bifreiða. 

1. gr. 

Reglugerð þessi gildir um ákvörðun tollverðs innfluttra bifreiða, sem flokkast undir 

vörulið nr. 8703 í viðauka | við tollalög nr. 55/1987, sbr. lög nr. 96/1987 um breyting á þeim. 

Notuð telst bifreið því aðeins í þessu sambandi að hún hafi í minnst þrjá mánuði verið skráð 

eða leyfi veitt til aksturs hennar erlendis og óyggjandi sé að hún hafi verið notuð til aksturs 

þann tíma. Leiki vafi á um hvort bifreið hafi verið notuð getur tollyfirvald leitað álits 

Bifreiðaeftirlits ríkisins. 

Séu skilyrði 1. mgr. eigi uppfyllt skal bifreiðin tollafgreidd sem ný og tollverð hennar 

ákveðið samkvæmt reglum 8. — 10. gr. tollalaga nr. 55/1987. 

, 
2. gr. 

Tollverð notaðrar bifreiðar skal vera reiknað verð bifreiðar fundið samkvæmt reglum 

sem kveðið er á um í reglugerð þessari, að viðbættu flutningsgjaldi, vátryggingariðgjaldi svo 

og öðrum kostnaði sem mynda tollverð vara samkvæmt 9. gr. tollalaga. 

3. gr. 

Við verðákvörðun skal leggja til grundvallar fob- verð nýjustu árgerðar bifreiðar af 

sömu eða sams konar tegund samkvæmt skrá um grunnverð bifreiða, sbr. 6. gr. Af 

grunnverði þessu, sem telst fyrningargrunnur, skal reiknuð fyrning samkvæmt 4. gr. 

4. gr. 

Frá grunnverði samkvæmt 3. gr. skal draga fyrningu sem er hundraðshluti fyrir hvern 

aldursmánuð bifreiðar, sbr. 1. mgr. $. gr., sem hér segir: 

1. Bifreiðar, eingöngu til fólksflutninga og fyrir 9 manns eða færri að meðtöldum 
ökumanni, þ.m.t. skutbifreiðar (station): 1,5% fyrir hvern mánuð fyrir fyrstu 12 

mánuðina og 1% fyrir næstu 24 mánuðina. 

2. Aðrar bifreiðar: 1,2% fyrir hvern mánuð fyrstu 12 mánuðina og 1% næstu 24 mánuðina. 

5. gr. 

Upphaf fyrningar samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar miðast vid 1. januar 

árgerðarárs bifreiðar en lok fyrningar við komumánuð flutningsfars til landsins og skal hann 

talinn með til fyrningar. 

Skráningu eða leyfi til aksturs bifreiðar svo og árgerð bifreiðar skal sanna með vottorði 

útgefnu af opinberum skráningaraðila í því landi þar sem bifreiðin var fyrst tekin í notkun 

eða á annan þann hátt sem tollyfirvald metur gildan. 

Við verðákvörðun samkvæmt 3. og 4. gr. skal hvorki taka tillit til útlits né ástands 

viðkomandi bifreiðar. 
Verðákvörðun samkvæmt 3. og 4. gr. er endanleg. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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6. gr. 

Ríkistollstjóri skal árlega láta gera skrá um grunnverð algengustu tegunda nýrra 

bifreiða til leiðbeiningar fyrir tollstarfsmenn við ákvörðun tollverðs samkvæmt reglugerð 

þessari. Í því skyni má hann krefja innflytjendur um upplýsingar um verð nýrra bifreiða sem 

þeir hafa umboð fyrir hér á landi. Sé grunnverð bifreiðar eigi tilgreint í skrá ríkistollstjóra 

skal innflytjandi afla vottorðs hjá viðkomandi bifreiðaumboði um fob-verð bifreiðar eins og 

það er í upphafi hvers árs og leggja það fram með öðrum tollskjölum hjá tollstjóra. 

7. gr. 

Sé eigi unnt að finna verð samkvæmt 3. — 5. gr. reglugerðar þessarar, þar sem 

grunnverð bifreiðar er eigi tilgreint í skrá ríkistollstjóra og upplýsingar um fob- verð nýrrar 

bifreiðar af sömu eða sams konar tegund eins og það er í upphafi árgerðarárs verður eigi 

aflað hjá viðkomandi bifreiðaumboði, skal tollverð bifreiðar ákveðið samkvæmt 8. — 10. gr. 

tollalaga nr. 55/1988 og reglugerð nr. 395/1987, um tollverð og tollverðsákvörðun. Skal það 

m.a. gert hafi framleiðslu bifreiðartegundar verið hætt án þess að í staðinn hafi komið sams 

konar tegund, verulegar breytingar verið gerðar milli ára og árgerðir því Ósambærilegar eða 

verulega skorti á að um fullgerða bifreið sé að ræða. Sé bifreið svo löskuð að hún þarfnist 

verulegrar viðgerðar til þess að komast í ökuhæft ástand og ætla má að viðgerð kosti 

þriðjung eða meira af söluverði sambærilegrar bifreiðar innanlands skal bifreiðin metin til 

tolls samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 395/1987, um tollverð og tollverðsákvörðun. 

8. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 12. gr. tollalaga nr. 55/1987, sbr. 5. gr. laga 

nr. 96/1987, um breyting á þeim lögum, til að öðlast gildi 15. mars 1988. 

Fjármálaráðuneytið, 15. febrúar 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

Nr. 86 5. febrúar 1988 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt frá 2. desember 1987 um sorpeyðingu á 

Raufarhöfn. 

1. gr. 

2. gr. 8. tl. fellur niður og aðrir tl. breytast sem því nemur. 

2. gr. 

Ofangreind samþykkt staðfestist hér með samkv. 22. gr. laga nr. 109/1984, um 

hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 5. februar 1988. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 

Ingimar Sigurðsson.



8. febrúar 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu Egilsstaðahrepps, Suður- 

Múlasýslu, nr. 402 14. desember 1973 með síðari breytingum. 

ug
 0 

10. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
a) Arlegur vatnsskattur skal reiknast af heildarmati hverrar fasteignar, þ.e. mati fasteignar 

b) 

og lóðar, samkvæmt lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu. Upphæð vatns- 

skattsins skal vera 0,15% af framangreindu mati. Upphæð vatnsskattsins skal þó aldrei 

vera lægri en kr. 3 200,00 af hverri sjálfstæðri íbúð árlega. Þó skal aldrei reikna 

vatnsskatt af íbúð fyrr en árið eftir að hún er tekin í notkun. 

Heimilt er bæjarstjórn að setja upp vatnsmæla hjá þeim fyrirtækjum og einstaklingum 

sem nota mikið vatn. Skal þá greiða kr. 4,50 fyrir hvert tonn vatns sem notað er, enda 

séu öll vatnsgjöld þar innifalin nema mælaleiga, sem skal vera kr. 1 000,00 á ári. 

Reglugerðarbreyting þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Egilsstaðabæjar 

staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í 

stað. 

Félagsmálaráðunevtið, 8. febrúar 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. i — 

Hunbogi Porsteinsson. 

2. februar 1988 Nr. 88 

um starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Blönduósi. 

1. Almenn ákvæði. 

1.1. Starfsleyfi þetta gildir fyrir eyðingu á heimilis- iðnaðar- og verslunarsorpi á Blönduósi. 

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 varir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt 

lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

2. Varnir gegn mengun umhverfis. 

2.1. Þeir aðilar, sem framleiðsluúrgangur og sérstakur úrgangur fellur til hjá, sjá um alla 

meðferð og aðflutning úrgangsins í samráði við heilbrigðisnefnd. Sveitarstjórn getur 

ákveðið í samráði við heibrigðisnefnd 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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Athafnasvædi sorpeydingarinnar skal vera vel afgirt og skal gera sérstakar rådstafanir 

til að fok berist ekki frá staðnum. Sorpbrennsluþró skal vera útbúin fokgrindum að 

ofan og við Öskulosunarop. 

Úrgangur. sem kann að berast frá sorpeyðingunni út fyrir afgirt athafnasvæði hennar 

skal hreinsa upp reglulega. 

Sérstakur staður skal vera fyrir brotamálma innan girðingar. Urðun brotamálma er 

óheimil. Leitast skal við að koma brotamálmum til brotamálmsvinnslu eftir því sem 

tök eru á. 

Úrgangur, sem urðaður er skal þakinn a. m. k. 60 em. af jarðvegi. Urðun skal fara 

ram reglulega og leitast skal við að urða úrgang á vel afmörkuðum stöðum innan 

urðunarsvæðisins. 

Að aflokinni urðun skal svæðið frágengið þannig að snyrtilegt sé og að það falli sem 

best inn í landslagið. Sá skal grasfræi eða öðrum gróðri við lokafrágang. 

Öll losun á úrgangi í fjörur eða í sjó fram er óheimil. Ef urðun úrgangs í Draugagili 

verður það mikil að áhrifa frá henni fer að gæta í fjörunni fyrir neðan gilið skal 

starfseminni hætt. 

Takmarka skal brennslu á bíldekkjum og stærri plasthlutum sem kostur er á og leita 

leiða til endurnýtingar. 

Leiðbeiningaskiltum skal koma upp þar sem opnunartímar eru kynntir ásamt 

umgengni um svæðið og hvar losun eigi að fara fram í hvert skipti. 
Mengunarvarnir Hollustuverndar ríkisins geta, að höfðu samráði við umsagnaraðila, 

lagt til við heilbrigðis- og trvggingamálaráðherra, að starfsleyfið verði endurskoðað, 

ef í ljós kemur hætta á skaðlegum áhrifum á heislufar almennings eða vegna röskunar 

lífríkis. 

3. Gildistaka. 

Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við 5. grein reglugerðar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er með 

stoð í 3. grein laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast þegar 

gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2. febrúar 1988. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 

Ingimar Sigurðsson. 

8. febrúar 1988 

GJALDSKRA 

yfir efna- og örverurannsóknir er rannsóknastofa Hollustuverndar 

ríkisins annast. 

1 
I. gr. 

Gjald rannsóknastofu Hollustuverndar ríkisins fyrir útselda vinnu skal vera sem hér 
segir: 

kr/klst 
1. Sérfræðingur .........0.0..0 275 

2. Aðstoðarmaður ..........0. 0. 1015
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2. gr. 

Gjöld fyrir reglubundnar efna- og örverurannsóknir er stofnunin annast skulu vera sem 

hér segir: 

Eðlis- og efnarannsóknir. kr. 

Ákvörðun á sýrumagni (títrun) 320 
Ákvörðun á sýrustigi (pH) 250 

Eðlisþyngd (pyknometer) 460 

Fitumæling (Gerber) 475 

Fosfatase próf 315 
Litprófun (reduktase próf) 320 

Mæling á fríu klóri (Lovibond) 200 
Peroxidase próf 320 
Þurrefnisákvörðun 320 

Örverurannsóknir. kr. 

Undirbúningur sýna 385 

Talning eftir ræktun á agaræti (mismunandi hitastig) 365 

Kólígerlar, MPN eða VRB 280 
Saurkólígerlar, MPN eða VRB 260 

Staphylococcus aureus 415 

Ger- og myglusveppir 370 

Súlfít-afoxandi clostridia 415 

Bacillus cereus 415 

Clostridium perfringens 560 
Brochotrix thermospacta 415 
Gram — gerlar á CV 365 
Pseudomonas, flúoriserandi 415 

Fecal streptococcar 415 

Mjólkursýrugerlar 415 

Loftfirrð ræktun 490 

Rodac-skálar með æti 50 
Delvopråf (antibiotika) 415 

Camphylobacter, ræktun, greining 945 

Salmonella, forræktun og forgreining 870 
Salmonella, biogreining med API 20E 1155” 

  

Antibiotika mæling å agaræti 

Ræktun með Millipore síun ** 

Smásjárrannsókn ** 

* Undirbúningur innifalinn. 

** Sjá 5. grein. 

3. gr. 

Innifalið í gjaldi fyrir rannsóknir, sem getið er í 2. gr., er útgáfa vottorðs eða annarrar 

skjalfestrar yfirlýsingar, sem varðar niðurstöður sýnis. Séu gefin út fleiri en eitt vottorð fyrir 
hvert sýni skal greiða kr. 300 fyrir hvert vottorð (svo sem á erlendum tungumálum).
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4. gr. 

Heimilt er stjórn Hollustuverndar ríkisins að veita afslátt frá þessari gildandi gjaldskrá 

yfir þjónustumælingar, ef um er að ræða óvenjulega mörg sams konar sýni frá sama aðila. 

Semja verður sérstaklega um afslátt frá gjaldskrá og skal greiðslufyrirkomulag tilgreint í því 

samkomulagi. 

5. gr. 

Gjald fyrir rannsóknir, sem ekki eru taldar upp í 2. gr., skal ákveða í samræmi við fjölda 

vinnustunda og gjald sbr. Í. gr. 

6. gr. 

Stofnuninni er heimilt að vinna eftir föstum verktilboðum eða verksamningum og er þá 

stuðst við taxta sbr. 1. gr. gjaldskrárinnar. 

1. gr. 

Gjaldskrá þessi gildir ekki um matvæla- og neysluvörusýni, sem rannsökuð eru fyrir 

heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga. 

ð. ET. 

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt tillögum stjórnar Hollustuverndar ríkisins 

staðfestist hér með samkv. 17. gr. 6. tl. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðis- 

eftirlit, til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. febrúar 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

Nr. 90 10. febrúar 1988 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Rangæinga. 

l. gr. 

Hitaveita Rangæinga selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi veitunnar samkvæmt 
ákvæðum gjaldskrár þessarar. 

2. gr. 0 

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 heimilt að selja vatn á veitusvæði hitaveitunnar samkvæmt mælum eða hemlum eða 

báðum kerfunum saman. Stjórn hitaveitunnar er heimilt að breyta kerfum einstakra húsa, 

enda sé slík breyting tilkynnt húseiganda með minnst 14 daga fyrirvara og gerð á kostnað 

hitaveitunnar.
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3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eda mælis sbr. 2. 

gr. Ef selt er vatn samkvæmt håmarksstillingu hemils verdur stillingu hemils ad jafnadi ekki 

breytt nema einu sinni á ári, í nóvember, enda verði beiðni þ. a. I. komid å framfæri vid 

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 ..........0. 00 eks kk nn sk knnne kr. 72,30 

Par til vatnsmælir hefur verid settur upp og ef vatnsmælir bilar, åætlar hitaveitan 
vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Vatn um hemil er selt sem margfeldi af 0,5 mínútulítrum þó aldrei minna en 2,0 

mínútulítrar. 

Minnsta vatnsmagn sem selt er um hemil er fyrir íbúðar-, verslunar- og skrifstofuhús- 
næði 0,7 l/mín. fyrir hverja 100 m', en fyrir iðnaðarhúsnæði 0,4 I/mín. fyrir hverja 100 m“. 

Fyrir vatn sem selt er um hemil greiðast ...............0 000... kr. 1 715,00 

fyrir hvern minutulitra å månudi. 
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. 
Jafnhlida gjaldi fyrir vatnsnotkun innheimtist fyrir hvern mæli eða hemil á mánuði 

eftirfarandi fastagjald: 
a) Fyrir mæla tilog með" .......0.... 00 ktr renknnee kr. 560,00 

b) Fyrir mæla 1" til2"..........0... 0... kr. 1 120,00 

c) Fyrir mæla 3” eda stærri ........0...... 0. kr. 2 240,00 

6. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 4. og 5. gr. verða krafin mánaðarlega. Lesið verður af 

mælum að jafnaði tvisvar á ári, en notkun þess á milli áætluð. 

Þó er heimilt að fækka eða fjölga álestrum og/eða fækka gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins 

álestrartíma hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann 

greiða fyrir það gjald .............00. 0002 0ð kr. 800,00 

. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er vid framvisun reiknings eda tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 21 dags frá 

gjalddaga.
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8. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir hverja heimæd: 

Fyrir hús allt að 400.m'............2 0000 rener ennvnnkne kr. 92 330,00 
Fyrir hús stærri en 400. ................ 2. kr. 92 330,00 
að viðbættum ..........0%.0000 00 n nn e nerne rennne kr. 70,00 

fyrir hvern rúmmetra umfram 400. 

Ef um er að ræða atvinnuhúsnæði sem hitað er að hluta reiknast ekki heimæðagjald af 

þeim hluta húss sem ekki er hitaður. 

Hitaveitunni er heimilt að leggja sérstakar heimæðar samkvæmt reikningi eða samningi 

og fella niður heimæðagjald. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi með sérstökum mælum eða hemlum frá 

hitaveitunni og skal þá greiða .............000...0 0. rene kr. 8 630,00 

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 gr€iða ..............0... 0... kernerne krrnkse kr. 1 700,00 

fyrir breytinguna. 

9. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkrætt. 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. ør. 

Hitaveitunni er heimilt ad krefja notanda um greidslu innheimtugjalds 
hafi komið til stöðvunar orkuafhendingar og skal gjaldið vera ............. kr. 800,00 

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. 

o 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. janúar 1988 og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, 
nr. 573, 21. desember 1987. 

Gr 

Iðnaðarráðuneytið, 10. febrúar 1988. 

F. h.r. 

Påll Flygenring. a 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Eyra. 

I. KAFLI 
Í. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 

gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, 
er ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi 

hitaveitunnar. 

Vatnsrennsli að húsinu verður takmarkað um hemla eftir því sem þörf krefur og er 

starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu þeirra. 

Il. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli, fyrir hvern rúmmetra 

VAÐNS 22.00.0200 kk reeks skruen kr. 53,51 

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. 

Jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkunina innheimtist fyrir hvern mæli á mánuði eftirfarandi 

fastagjald. 

a) fyrir mæla tilog með 1“ ........ kr. 551,54 
b) fyrir mæla till?“ ....0... eeeeneeenneeeenereen erne nnkkknee kr. 1 103,08 

5. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir 
mælisálestur. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og/eða fækka 

gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það kr. 331,40. 

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 

breytingar 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. 42 947,00 + 85,89 kr/m? 

500—2 000 m" kr. 85 204,00 fyrir … 500m”+ 57,36 kr/m" par yfir 
2 000--6 000 m? kr. 171 787,00 fyrir 2 000m' 42,94 kr/m" bar yfir 
Meira en 6 000 m? kr. 343 574,00 fyrir 6 000m”+ 33,14 kr/m" bar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 

þágreiða ................00 000. kerner ener rns ener krnree kr. 7 485,00 

í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

8. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 

en nemur breytingum, sem á nefndri vísitölu verða, enda séu breytingar staðfestar af 

iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

9. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkrætt. Þó er heimilt að 
veita gjaldfrest allt að 2 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið 

á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

HI. KAFLI 

10. gr. 

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

11. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til ad loka adrennsli heita vatnsins ad husi eda ibud vidskipta- 
manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem 
hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 

opnun á ný, greiðir sá sem vanskilum veldur ..........00000 0000... kr. 614,00 

hverju sinni. 

12. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum mælum, 

hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. 
Er húseiganda skylt að hlíta fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum 

ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Eyra er hér með staðfest 

samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. mars 1988. Jafnframt er úr 

gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 64, 6. febrúar 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 17. febrúar 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Arni Þ. Arnason.
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GJALDSKRÅ 
Hitaveitu Dalvikur. 

l. gr. 

Hitaveitan selur hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa verið eða verða gerð, 

eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari og reglugerð fyrir Hitaveitu Dalvíkur. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil eða annan mælibúnað við inntak og/eða frá- 

rennsli hvers hitakerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við hámarksrennsli um 
hemil, magn skv. mæli eða samkvæmt öðrum viðurkenndum mæliaðferðum. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis. 

3. gr. 

Gjöld fyrir afnot hitaveituvatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald fyrir hvern mæli á mánuði ...............000 0000... kr. 252,65 

b) Vatnsgjald um vatnsmæli fyrir rúmmetra vatns .................. kr. 23,10 

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 vatns- 

notkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins og/eða fyrri notkun. 

Óski notandi þessi að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hita- 

veitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, eða hann hefur óskað eftir prófun á still- 
ingu hemils eða mælis og í ljós kemur að frávik er innan 5% frá réttri stillingu skal hann 

greiða kr. 431,00. 

5. gr. 

Hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega. Séu gjöldin krafin sjaldnar en mánaðarlega er 

heimilt að krefja hluta þeirra fyrirfram. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann, þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 20 daga frá 

gjalddaga. 

7. gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Dalvíkur skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Fyrir hús allt að 400 m' að utanmáli 

og heimæð alltað SOm .........0%.%. 00. rrrnnee kr. 43 178,00 

ogámþaryfir .............%002 0000 rnnns kr. 54,30
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Ef skipulagsskilmålar eru þess efnis að bifreiðageymslur við raðhús skuli byggðar 
sameiginlega, þrjár eða fleiri, það langt frá íbúðum að eðlilegra teljist að leggja sérstaka 

hitaveituheimæð að bifreiðageymslum, skuli gjald fyrir heimæð reiknast af rúmtaki hverrar 

geymslu. 

Gjald fyrir hvern rúmmetra verði kr. 108,00. 

Rúmmál húsa miðast við stærðir samkvæmt reglum fasteignamats ríkisins. Heimæða- 

gjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð, hvort sem það verður tengt hitaveitunni 
eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðagjald af frystiklefum, búpeningshúsum á jörðum og 

lögbýlum, nema þeim útihúsum sem tengd verða veitukerfinu. 
Ef um er að ræða lagnir í dreifða byggð eða samkvæmt sérsamningi hitaveitunnar við 

önnur sveitarfélög, er heimilt að krefjast heimæðagjalds umfram 50 m lögn sem nemur út- 

lögðum kostnaði við lagnir til viðkomandi aðila, nema um annað sé sérstaklega samið. 
Gjald þetta skal þó aldrei vera lægra en nemur lágmarks tengigjaldi hitaveitunnar. 

8. gr. 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingakostnaðar 1. október 

1986, 281 stig. Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum þessum í samræmi við birtingu á 

nefndri vísitölu. 

Breytingar á vatnsgjöldum samkvæmt 3. gr. skulu háðar samþykktum bæjarstjórnar 

Dalvíkur, að fengnum tillögum frá veitunefnd. 
Breytingar á gjaldskrá þessari skulu staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

9. gr. 

Nú er tengingu lokið og er þá heimæðagjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að veita 

gjaldfrest allt að 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 viðskipta- 
manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld skv. gjaldskrá þessari. Heimilt er að loka 

vatnsrennsli að húsi, sem hitaveitugjöld skv. gjaldskrá þessari eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna með 3 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 

opnun á ný greiðir sá sem vanskilum veldur, hverju sinni kr. 863,00. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Dalvíkur og sett er 

samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 1. 

mars 1988 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 

eldri gjaldskrá sama efnis nr. 471, 13. október 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 16. febrúar 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Arni Þ. Arnason.
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GJALDSKRÅ 
Hitaveitu Húsavíkur. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Hitaveita Húsavíkur selur afnot hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa verið eða 
verða gerð í Húsavík og Revkjahreppi eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari 

sbr. og reglugerð staðfesta 25. maí 1970 um hitaveitu og hitalagnir á Húsavík. 

2. gr. 

Hitaveita Húsavíkur lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 
vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 

dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan vatnshemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunar- 

kerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er 
stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

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. 

Il. KAFLI 
4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: kr. 

a. Fastagjald á mánuði fyrir hvern aðalhemil ....................... 185,00 
b. Vatnsgjald á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils 421,00 

c. Vatnsgjaldpr.m? ............. 000. 26,52 

Á gjöld þessi leggst söluskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma. 

3. 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 

Í 5 IR 0.95/1.3 

Cr 0.90/1.7 

D 000... SEES SEESSEEEEE EOS SEEE SEEDEDE 0.85/2.8 

Vatnsskammtur notanda (gjaldskammtur) er i þessum tilvikum reiknadur 1.0.
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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. 

a) 

II. KAFLI 
7. gr. 

Heimæðagjald 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 ...............0. 0000 n 0 40 000,00 
Hús 300—-2000 m? að utanmáli fyrir 300 mM .......0000000 0000. 40 000,00 
OB 0000 even nn ennen rknes 44,80 

á hvern rúmmetra þar yfir. 
Hús stærri en 2 000 m? að utanmáli ...........0..2 0000 0 0 116 000,00 
fyrir2 O00mog ........0%..00 0000 ner enker nnnee 33,40 

á hvern rúmmetra þar yfir. 

Fyrir önnur hús. 

Hús allt að 300 m' að utanmáli .............200. 0000. 57 600,00 

Hús 300—2 000 m' að utanmáli ............%.0. 0000 57 600,00 

fyrir 300 m'0g ........%%000 0000 n kk ennnne 52,00 

á hvern rúmmetra þar yfir. 

Hús stærri en 2 000 m? að utanmáli ............0..2 000. 146 000,00 
fyrir 2 000m'og .........00 0000. nes 44,80 

á hvern rúmmetra þar yfir. 

Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntakier ... 10 800,00 

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 fermetra húsnæði. Verði hið upphitaða rými síðar stækkað þá komi til 

full gjaldtaka af þeirri aukningu. 

8. ør. 

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. 

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.



22. februar 1988 245 Nr. 93 

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. 1 100,00 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. mars 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr 

gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 33, 28. janúar 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. febrúar 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Arni Þ. Arnason. 

16. febrúar 1988 
Nr. 94 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Vestmannaeyja. 

I. RAFORKA. 
Rafveita Vestmannaeyja selur rafmagn á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Almenn notkun. 

Al Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun. lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun 

ótalin annars staðar. 

Orkugjald ...........00. 00 nnnnnn kr. 4,98 kWh 

Fastagjald ............00.0 kr. 1 956,00 a 

C. Afl- og orkumæling. 

C2 Um kW/kWh-mæli, enda sé målraun tækja yfir 40 kW. 

Aflgjald 2... 8 105,00 kr/kWa 

Orkugjald: 

0—2500 kWh/kW 000 2,57 kr/kWh 

2500—-4000 KWh/KW 2000... 1,62 kr/kWh 

Yfir 4000 KWh/KW 2000... nnnnne 0,83 kr/kWh 

Mælaleiga samkvæmt gjaldskrå. 

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. 

B 18
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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. 

D1 Til hitunar á íbúðarhúsnæði (án sölugjalds). 
Orkugjald ..........%%0... 0. kk rnnnrknnne 1,75 kr/kWh 

Fastagjald ..........0...0..2 0. 1 956,00 kr/a 

Ríkissjóður Íslands greiðir 0,36 kr/kWh af orkuverðinu fyrir allt að 40 000 kWh 

ársnotkun á hverja íbúð og kemur sú greiðsla fram á reikningi. 

D4 Til hitunar (án sölugjalds). 
Orkugjald ..........0.. 00... 1,75 kr/kWh 

Fastagjald .........20..... 200. rkrnknne 1 956,00 kr/a 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: Að vélaafl, spennar og götulínur þoli álagið, að 

dómi rafveitustjóra. Búnaði öllum sé hagað skv. fyrirmælum rafveitustjóra, en kostaður af 

notanda. 

Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga um mesta samtímaafl og ársorkuþörf þess 

húsrýmis sem hita skal. 

F. Önnur raforkunotkun. 

F2 Orkugjald .............% 0... r kerner 7,21 kr/kWh 

Fastagjald ........0000000 000 err kr krrrrrnrre 1 956,00 kr/a 

til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mannvirkjagerð, svo og breytingar á 

eldri mannvirkjum. 

FS Aflgjald ................ 0 kr knknre 16 200,00 kr/kWa 
af uppsettu afli til gatna- og hafnarlýsingar. Gjald þetta miðast við taxta C2 og 3600 h. 

nýtingartíma á ári. Leggi rafveita til búnað til lýsingarinnar og sjái um viðhald hans, 

greiðir notandi aðrar 16 200.00 kr/kWa fyrir þá þjónustu. 

II. MÆLALEIGA. 

Rafveitan leigir mælitæki við því verði sem hér segir: 

1. Einfasa kWh-mælir ............. AR ANNARRA BR 386,00 kr/a 

2. Þrífasa kWh-mælir .............. HR BI AA rsrkrrree 1 464,00 kr/a 

3. Prifasa KWh-mælir med straumspennumæli ......... ANNARRA 2 473,00 kr/a 

4. Þrífasa kW-kKWh-mælir ...........000 000. NNA AR 2 473,00 kr/a 

5. Prifasa KW-kWh-mælir með straumspennum ........ users rgerrn 203 963,00 kr/a 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem hér eru nefnd, skal ársleiga vera sem næst 20% af 

verði mælitækjanna. 

II. HEIMTAUGAGJÖLD. 
Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafveitu Vestmannaeyja. Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 

heimtaugar fyrir byggingastaði.
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Áðalheimtaugar 

  

Heimtauy ld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Málstraumur     

  

Málraun 

    
400 Á Þbrífasa 

710 Á þrífasa 

1200 Á þrífasa 

  

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu 

    

  

Lengdarg 

    

Målstraumur Stofngjal 

63 A einfasa .. 7 114,00 

63 A brifa 9 901,0 

100 A brifasa . . ms. . . 10 511,00 

A merkir målstraum stofnvara i amper 
kVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sérstaka spennistöð er að ræða. 

  

Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast samkvæmt sér- 

stökum samningi hverju sinni. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar 

húsveitu og hún að mestu leyti notuð í þágu þei rrar 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 

húsa. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af 

rafveitunni (í leiguformi t.d. fyrir lengri tíma) og kemur þannig til frádráttar heimtaugar- 

    

spc >nnistddvar- 

  

gjaldi. 

  

Þegar aðalheimtaug er að ósk notanda breytt úr lottlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug 

svo og þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtausargjald fyrir hina nýju 
heimtaug, að frádr án hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við 
gildandi gjaldskrá þegar breytingi 1 fer fram. 

  
   5 

IV. OPNUNARGJÖLD. 
I. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greitt, þannig að beita þurfi reglugerðar- 

ákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 884,00. 

2. Et fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað og verður hún eigi 

opnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald kr. 884,00 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. 884,00 

      

  

I) Lengd heimtaugar reiknast 2 minn fyrir húsvegg á þeim stað, sem rafveitan hefur samþykkt. Eigandi húseignar    

  

  láti ganga frá röri til ídráttar á heimtau 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern met 

hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug 

19, Sc tengistaður heimtaugarinnar ekki á ulvegg. 
  

a umfram 5 metra innan lóðarn     1 í jarðstrengsheimtaug 
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V. YMIS ÅKVÆDI. 
1. Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjåld bau sem åkvedin eru i I., II. og HE. 

kafla bessarar gjaldskrår, um allt ad 20%, enda sé breytingin stadfest af idnadarrådu- 

neytinu ådur en til hennar kemur. 

2. Gjaldskrå bessi er midud vid raforkukaup samkvæmt samningi vid 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. 

Heimilt er, með samþykkt stjórnar veitunnar, að selja rafmagn samkvæmt sérstökum 

samningi. 
4. Heimilt er að takmarka eða stöðva notkun tækja, sem valdið geta truflunum á 

veitukerfinu og/eða óþægindum hjá öðrum notendum. 

5. Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls eða 

lágs ársnýtingartíma, getur Rafveita Vestmannaeyja 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. 

nn
 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 513, 19. nóvember 

1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 16. febrúar 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Nr. 95 10. febrúar 1988 

GJALDSKRA 

Rafveitu Akraness. 

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

Númer Orku- 

gjald- verð Árs- 
skrár. Heiti gjaldskrárliða kr./kWh. > greiðslur kr. 

A - Almenn notkun. 

A Með fastagjaldi ....................... 5,82 1 670,00 

B - Heimilisnotkun o. fl. 

Bl. Heimilisnotkun ......................… 4,30 1 760,00 

B2. Mannvirkjagerð og Akraneshöfn ........ 7,44 2 630,00 

C - Vélanotkun. 

Cl. Með fastagjaldi ....................... 5,82 1 670,00 
C3. Stårnotkun (Afltaxti) .................. 1,49 5 130,00 kr/kW 

Fastagjald ........0.0.0.00. 0... 17 910,00
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B2. 

C3. 

D. 

D - Húshitun. 

DI. Á LOS 2000 3,18 2 124,00 
D2. Rof 1,Sklst. ádag ...........0.0..... 1,71 2 124,00 

D3. Rof 2,5 klst. ådag ...................….… 1,56 2 124,00 

DS. Rof 14,5 klst. å dag ..................…… 0,89 2 124,00 

D6. Sumarh. rof 3 klst. ådag .............. 1,16 2 124,00 

D7. Rof breytilegt ................... 1,43 2 124,00 

E - Annad. 

E1 Sérsamningar .......0.... 

E2 Gatna- og hafnarlýsing ................. 18 530,00 kVa/ár. 

E3 Lokun og enduropnun veitu ............ 945,00 

Mæla- og rofaleiga. 

10 Einfasa 02.02.0020. 299,00 

11 Einfasa med lida 20.00.0000... 1 541,00 
20 Þrífasa .........0 1 130,00 

21 Þrífasa meðliða ..........0000. 0... 2 284,00 

24 Prifasa med straumsp. ................. 2 912,00 

30 Prifasa med aflmæli ................... 1 827,00 

31 Prifasa med aflmæli og straumsp. ........ 3 540,00 

32 Ársleiga fyrir önnur tæki og rofa skal vera 

sem næst 15% af verði viðkomandi bún- 

aðar. 

Ákvæði og skýringar með töflu 1. 

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

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

um fyrir börn og gisti- og veitingahúsum. 

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

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

tengla er verða 3X32 A. og 3X<50 A. 220 V. 
Til atvinnutækja með meira en 40kW. ársafl. Gjaldstofn aflgjalds er úttekt í 

kílóvöttum. Ársafl reiknast hæsta meðalafl á 15 mín. Heimilt er að selja einnig rafmagn 

til lýsingar samkv. þessum taxta, að tilskyldu samþykki rafveitunefndar. en greiða skal 

þá þrefalt fastagjald. 

Hitanotkun. 

Öll sala raforku til hitunar er háð ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar m. a. 

með tilliti til: 

a. að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsorka). 

b. að vélaafl, spennar og rafstrengir þoli álagið. 

c. verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu. 

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

tengingu slíks búnaðar og greiði leigu af honum. 

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

settum reglum. Ofnar séu fasttengdir, hafi rofa og hitastilla
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f. að notkun sé eigi minni en 6 000 kKWst. á ári. Undanþeginn þessu ákvæði er líður 

BI. Ef notkun er minni er rafveitunni her að krefjast gjalds fyrir 6 000 kKWst. á 

ða færa notkunina yfir á Di 

    
r slíka notkun. Ef tvö ár líða frá útg     lur leyfið úr gildi. Sama gildir ef 

  raforku með blönduðu rofi, þannig að hluti notkunar sé 

en á móti sé a. m. k. jafnmikið afl órofið. 

fram á tímabilinu frá 1. maí til 15. október ár hvert. 

  

eingöngu fer 

F : eftir bessum I afveitunni er heimilt að rjúfa að vild. 

  

KE. Annað. 

íklega stendur á getur notandi leitað eftir samningi um raforkukaup. 

Angu einstakra tækja við kerfi rafveitunnar án 

u að greiðsla komi fyrir í samræmi við áætlaða 

    

      

óra er heimilt að leyfa ten 

    „ um stundarsakir, að því tilsky 

notkun tækisins 

    jald miðast við uppso afl til og götulýsingar. Lýsing þessi stjórnast af 

abúnaði rafveitunnar. Auk rafi kostnaðar er allur eðlilegur viðhalds- 

akerfi isins innifalinn i verdinu, en notandi greidir stofnkostnad ad 
    

      

    

kostnaður lýsu 

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

    

    

greidd svo að til lokunar veitu h 

ir enduropnun samkv. þessum lið. Ef við skoðun finnast 

kvæmt 

    

cola tal 
skal taka g 

leg eða of stór vör í veitu skal henni lokað tafarlaust og ekki má opna hana aftur 

  

en úr hefur 

  

bætt og gjald samkvæmt þessum lið greitt á skrifstofu 

    veitunnar 
A hafnarsvæðinu er heimilt að selja rafmagn til skipa samkvæmt blönduðum taxta á 

þann hátt að allt að $5% notkunar reiknist á hitataxta Dl. en a. m. k. 15% notkunar 
reiknast á taxta B2. 

Slík sal: er háð samþykki rafveitustjóra, hann skal ákvarða skiptingu milli fyrrnefndra 

n þeirra marka er að framan getur og ganga úr skugga um að 

    
    

  

ogøja laxla Inn: 

i 

t 
hitanotkun sé í samræmi við þá skiptingu. 

milt að reikna dráttarvexti á vangoldna rafmagnsreikninga eins og 

  

etunni el 

  

dråttarvextir eru åkvednir å hverjum tima 

Mæla- og rofaleiga 

kveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er 

i ( ildbindandi fyrir notandann. Gjaldskráin miðast við ad medalfasviks- 

stuðul hvers mánaðar hjá kaupanda sé ekki lægri en 0.9. Falli meðalfasviksstuðull 

niður fyrir þetta gildi. skal kílówattsstundaverð umrædds mánaðar hækka um 28 aura 

fyrir hvert tímabil mánaðarins sem hann fer niður fyrir slíkt lágmark. 
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Tafla 2. Tenging vid veitukerfid (heimtaugar). 

Flutnings- Tengigjald 

Gjald- Mál- Aðalvari geta miðað jarðstrengs- 

skrár- straumur 380 V við stærð heimtaug. 

liður 220 V kerfi aðalvara allt að 15 m 

Nr. Amp. Amp. kVa. kr. 

2,01 2x 35 I x 35 7 15 070,00 

2,02 2 x 60 1 x 60 13 18 040,00 

2,03 3 x 60 22 21 810,00 

2,04 3 x 100 3 x 60 38 30 600,00 

2,05 3 x 100 66 44 420,00 

2,06 2 x 200 76 49 330,00 

2,07 3 x 350 3 x 200 132 77 640,00 

2,08 3 x 350 231 126 970,00 

2,09 Bráðabirgðarheimtaug 1 x 35 Amp. 5 590,00 

2,10 Bráðabirgðarheimtaug 3 x 35 Amp. 11 080,00 

2,11 Brådabirgdarheimtaug 3 x 60 Amp. 18 730,00 

2,12 Tenging v/Akraneshåfn 710,00 

2,13 Yfirlengd heimtaugar (685,00+6,85xkVa) kr./m 

Tafla 3. Tenging við veitukerfið (spennistöð). 

Gjaldskrárliður Stærð spennis 

nr. kVa Nr 

3,01 150 98 200,00 

3,02 300 148 S( ii 00 

3,03 500 297 00 

3,04 600 343 0 00. 00 

3,05 800 460 000,00 

Ákvæði og skýringar með töflu 2 og 3 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðamörkum við stíg eða götu stystu greiðfæra leið að 

varkassa eða töflu. 

Óski húseigandi 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. 

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. | 

Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum innan Akraneskaupstadar. I 

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

daga þegar setningu heimtaugar eða byggingu spennistöðvar er lokið.
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Ymis åkvædi. 
Hækki innkaupsverd å raforku er rafveitunefnd heimilt ad hækka gjaldskrå bessa um 

allt ad 60% af beirri hækkun. Hækki tilkostnadur rafveitunnar vegna almennra verdhækk- 
ana er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um allt að 40% af þeirri hækkun og 
skal viðmiðun vera vísitala byggingarkostnaðar. Fyrrnefnd viðmiðun miðast við verðlag 1. 
september 1983. Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu, er því aðeins gild að 
til komi samþykki iðnaðarráðunevtisins. Sölugjald 25% samkvæmt lögum er innifalið í 
rafmagnsgjöldum samkvæmt töflu 1 í gjaldskrá þessari, nema liður D (húshitun), sem er 
undanþeginn gjöldum þessum. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og orkulögum 
nr. 58, 29. apríl 1967 staðfestist hér með að öðlast gildi 1. mars 1988 og birtist til 
ettirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 
nr. 576, 16. desember 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 10. febrúar 1988. 

F. hr. 

Páll Flygenring. IÐA 
JB 5 Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 96 
22. febrúar 1988 

GJALDSKRA 
Rafveitu Húsavíkur. 

Raforkuverð — Yfirlit 

A — Almennir taxtar. 
A.1 Verð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem eigi er 

sérstaklega talin hér á eftir: 

Orkugjald essensen ennen ener ereene 6,14 kr/kWh 
Fast gjald l fasa .............. AR 1 503,00 kr/år 

A.2 Verð á raforku til heimilisnotkunar 
Orkugjald ..........00 5,02 kr/kWh 
Fast gjaldi fasa ........0.0 eee ereeene 1 503,00 kr/ár 

A.3 Verð á raforku til mannvirkjagerðar 
Orkugjald senere 8,12 kr/kWh 
Fast gjald l fasa ......00 enes 2 558,00 kr/år 

B — Afltaxtar. 
B.I Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar. 

Fastagjald ...........0. 28 802,00 kr/år 
Orktigjald .......... ennen nerne 1,83 kr/kWh 
Aflgjald eee 7 201,00 kr/år/kWh 
Afilgjald greidist samkvæmt mælingu midad vid 15 min. afl, 

enda sé lágmarksafl 30 kW. Heimilt er að sammæla raforku 

til Órofinnar iðnaðarhitunar með vélanotkuninni. Í vissum 

tilvikum er einnig heimilt. með sérstöku samþykki raf- 

veitunnar, að sammæla aðra notkun með vélanotkuninni.
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C — Hitun. 

C.I Verð á raforku til órofinnar hitunar. 

Orkugjald ............0 000 3,25 kr/kWh 

Fast gjald ........0.0...0.. 0 4 411,00 kr/ár 

C.2 Verð á raforku til rofinnar hitunar 

Orkugjald .............. … RAN kr/kWh 

Fastgjald ...........0. 0 2 857,00 kr/år 

Roftími allt að tveir tímar tvisvar á sólarhring. 

Önnur fastagjöld. 

Fast gjald fyrir þriggja fasa notkun á A og C liðum skal vera tvöfalt. 
Fast gjald fyrir B lið skal jafngilda einu árskílówatti og bætast við mældan afltopp. 

Mælitæki. 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja sem notuð eru við sölu rafmagns 

og eru þau eign rafveitunnar en uppsetning sé á vegum notanda eftir fyrirmælum 

rafveitunnar. 

Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við veitukerfi 
rafveitunnar. 

Heimtaugargjald má innheimta. þegar umsókn er lögð fram. Gjöld fyrir heimtaugar 
eru eftirfarandi: 

Málstr. Heim ausasi Die 

25A L fasa... FI NR AR . 7 440,00 

63A 1 fasa lr FI 36 300 00 

63A 3 fasa........... RENEE AR A . 40 200,00 

100A 3 fasa lll IR a FI 61 800,00 

200A 3 fasa Ll ses. sr ere rense 126 000,00 

MSA 3 fasa ................ A IR HR 199 000,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. Sé fyrirsjáanlegt vegna 
fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu heimtaugar verði meiri en 30% 
hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal greiða þann kostnað, sem umfram 50% er, 
samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, 
þegar frost er í jörðu skal greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna húsveitu, og hún að mestu leyti notuð í 
þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til húsnæði undir stöðina, 
rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum hennar um staðsetningu 
stöðvar. 

Þegar aðalheimtaug er stækkuð skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 
heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi 
gjaldskrá þegar breytingin fer fram. 

Ymis ákvæði. 

Í. 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. 

1 100,00. 

o
c
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3 yr 

3. gr. GQ 

Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða kr. 1 100,00 gjald fyrir að settur sé straumur á 

að nýju. 

  

4. gr. 

Sala rafmagns til hitunar samkvæmt c-liðum er bundin því ski 

veitukerfi þoli álagið að dómi rafveitunnar. 

  

yrði, að orkuver og 

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. mars 1988 og birtist til 
eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 

nr. 515, 18. nóvember 1987 

Iðnaðarráðuneytið, 22. febrúar 1988. 

F. hr. 

Páll Flygenring. FR 
Árni Þ. Arnason. 

Nr. 97 11. febrúar 1988 
REGLUGERÐ 

um fylgiréttargjald og starfslaunasjóð myndlistarmanna. 

1 £ 

Við söluverð málverka svo og annarra myndverka og listmuna á listmunauppboðium 

leggst sérstakt fylgiréttargjald er nemur tíu af hundraði (10%) af andvirði hins selda. 

Fylgiréttargjaldið fellur í hlut höfundar viðkomandi verks eða erfingja hans að honum 

látnum. Réttindi skv. 3. gr. laga um listmunauppboð eru ekki framseljanleg. 

Sé höfundaréttur fallin niður eða verði fénu ekki ráðstafað eftir þeim reglum sem 

reglugerð þessi kveður nánar á um, rennur það í sérstakan sjóð, Starfslaunasjóð myndlistar- 

manna, sbr. 5. gr. reglugerðar þessarar. 

Ga
 

le
] 

Eigi íslenska ríkið höfundarétt að verki, sem selt er á listmunauppboði, skal 

fylgiréttargjaldið renna í Starfslaunasjóð myndlistarmanna. 

2. Q . gr. 

Listaverk, sem falla undir gjaldskyldu skv. 3. gr. laga um listmunauppbod nr. 36/1987 

eru öll málverk, þ.e. frumverk, sem gerð eru með oliulitum, akryllitum, tempera, 

vatnslitum, gouache og pastellitum svo og myndverk, sem gerð eru með annarri tækni. 

Gr
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Ennfremur tekur greinin til höggmynda sé um að ræða frummynd eða merkta afsteypu í 

onze, gips, terrakotta, leir, stein, marmara, tré, járn eða sérhvert annað efni. Gjaldi skal 

innig svara af merktum og ómerktum teikningum listamanna, þ.e. blýants-, blek-, tusch-, 

krí tar og kolateikningum svo og annars konar teikningum og einnig af hvers konar grafískum 

listaverkum, svo sem lithografíum, koparstungum, ætingum, raderingum, tréþrykkjum, svo 

og hvers konar öðrum grafí íkverkun 1, enda séu verkin merkt af viðkomandi listamanni. 

Gjaldtaka þessi nær einnig til myndvefnaðar, textilverka, gler- og mósaikmynda svo að leir-, 

keramik-, postulíns-, silfur- og gullverka þó teljast til lístiðnar, enda sé um frumverk að ræða 

og það merkt af viðkomandi listamanni. 

   

2 or 

Gjaldtakan nær til sölu allra verka, sem um getur í 2. gr. reglugerðar þessarar á 

lístmunauppboðum, hvort sem höfundur þeirra er íslenskur eða erlendur ríkisborgari. 

Ef verk eftir erlendan höfund er selt á lístmunauppboði á hann því aðeins rétt til 

jalds að íslenskir höfundar njóti sams konar réttinda í heimalandi hans. 

iréttargjaldið í Starfslaunasjóð myndlistarmanna. 

  

  

greiðslu fylgirétta 

Annars rennur f 

  

ylgi 

4. gr. 

Allir sem få leyfi til bess ad halda listmunauppbod sbr. 1. og 2. gr. laga um 

listmunauppboð nr. 36/1985 skulu skila stjórn Starfslaunasjóðs myndlistarmanna skilagrein 

um alla sölu listaverka á lístmunauppboðunum ásamt nafni og auðkennum verks, stærð þess 

og Öðrum upplýsingum úr uppboðsskrá svo og um höfund verksins og söluverð þess. Með 

skil: igrein þessari skal fylgja greiðsla fylgiréttargjalds og skal uppboðshaldari inna hvort 

tveggja at hendi eigi síðar en 7 dögum eftir lok uppboðsdags. Uppboðshaldari er ábyrgur 

  

lyrir greiðslu fylgiréttargjaldsins 

D. gr. 

Starfslaunasjóður myndlistarmanna annast innheimtu fylgiréttargjaldsins skv. 3. gr. 

laga um listmunauppboð nr. 36/1987 svo og skil þess til viðkomandi myndlistarmanna án 

ástæðulauss dráttar. Sé höfundaréttur fallinn niður eða fénu ver rður ekki ráðstafað með því 

að ekki er unnt að hafa upp á viðkomandi listamanni, skal verja fénu til starfslauna handa 

listamönnum sbr. 7. gr. þessarar reglugerðar, enda liggi s amþv kki stjórnar fyrir. Sjóðnum er 

heimilt að taka að sér innheimtu annars konar endurgjalds fyrir höfundarétt skv. sérstöku 

samþykki stjórnar sjóðsins. 

Menntamálaráðherra getur ákveðið að sjóðurinn taki að sér að reka víðtækari 

starfslaunasjóð fyrir myndlistarmenn 

Séu erfingjar látins höfundar sem fá á greiðslu skv. 3. gr. laga um listmunauppboð nr. 

36/1987, fleirir en einn. skal veita einum þeirra umboð til þess að taka við greiðslu úr 
sjóðnum 

   

  

6. gr. 

Stjórn Starfslaunasjóðs myndlistarmanna. sem skipuð er til tveggja ára af 

menntamá a. skipa þrír menn, tveir samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra 

myndlitarmanna og einn. sem skipaður er án tilnefningar. Menntamálaráðherra skipar 

formann stjórnar. Stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum. 

Fundur stjórnar Starfslaunasjóðs myndlistarmanna er lögmætur ef löglega er til hans 

boðað og þrír stjórnarmanna sitja fundinn. Afl atkvæða ræður úrslitum mála hjá sjóðsstjórn 
Halda skal gerðabók um stjónarfundi 

  

iráðher 
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Stjórninni er heimilt að råda starfsmann gegn hæfilegri båknun til bess ad annast 

framkvæmd á innheimtu fylgiréttargjaldsins og skilum á því til viðkomandi listamanna. 

Stjórn Starfslaunasjóðs myndlistarmanna er heimilt að ákveða hæfilegt endurgjald 

vegna innheimtu og skila á fylgiréttargjaldi sbr. 5. gr. reglugerðar þessarar, er nemi þó 

aldrei meiru en 15% af því fylgiréttargjaldi sem innheimt er. 

7. gr. 

Stjórn Starfslaunasjóðs myndlistarmanna úthlutar starfslaunum úr sjóðnum að fengn- 

um tillögum þriggja manna ráðgjafarnendar, sem stjórn og fulltrúaráð SÍM tilnefnir til 

tveggja ára frá mismunandi myndlistargreinum. Starfslaun skal að jafnaði ekki veita til 

lengri tíma en eins árs í senn. 

Stjórn Starfslaunasjóðs myndlistarmanna auglýsir eftir umsóknum um starfslaun í 
maímánuði ár hvert. Stjórnin lætur gera sérstök eyðublöð fyrir umsóknir um starflaun úr 

sjóðnum. Að öðru leyti ákveður stjórnin og tiltekur í auglýsingu hvaða upplýsingar skulu 

fylgja umsókn. 
Stjórnin ákveður í hverju tilviki hvernig útborgun starfslauna skuli háttað. 

Stjórnin skal taka árlega saman skýrslu um starfsemi sjóðsins, sem skal geyma 

endurskoðaðan ársreikning og skrá um úthlutanir vegna starfslaun úr sjóðnum. Skýrslan 

skal send menntamálaráðuneytinu og Sambandi íslenskra myndlistarmanna. 

8. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu skv. lögum. 

9. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 3. og 7. gr. laga nr. 36/1987 og öðlast hún 

þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 11. febrúar 1988. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 

Nr. 98 5. febrúar 1988 

REGLUGERÐ 

um meistaranám og útgáfu meistarabréfa. 

1. KAFLI 

Meistaranám. 

1. gr. 

Markmið meistaranáms er að veita fræðslu og þjálfun þeim sem lokið hafa sveinsprófi 

svo að þeir geti staðið fyrir sjálfstæðum rekstri í iðngrein sinni. stjórnað verkum og kennt 

nýliðum vinnubrögð, öryggisreglur og iðnfræði. 

, 
2. gr. 

Meistaranám fer fram í iðnfræðsluskólum að fenginni heimild ráðherra. Nám þetta skal 

skipuleggja sem eðlilegt framhald iðnnáms og sé það eftir því sem við verður komið tengt 

iðnfræði- og tæknifræðinámi.
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3. gr. 

Þeim einum, sem lokið hafa fullgildu sveinsprófi og unnið undir stjórn meistara í a.m.k. 

Í ár, skal leyft að hefja nám í meistaraskóla samanber 10. gr. iðnaðarlaga nr. 42/1976. 

4. gr. 

Menntamálaráðuneytið setur sameiginlegar námskrár fyrir allar iðngreinar eða hóp 

iðngreina í almennum greinum, rekstrarfræðum, verkfyrirsögn og verkkennslu. 

Menntamálaráðuneytið setur námskrár í bóklegri og verklewgri iðnfræði iðngreinar að 

fengnum tillögum iðnfræðsluráðs. 
Kostnaðarskipting við meistaranám skal fara eftir reglum sem ráðherra setur um 

öldungadeildir á framhaldsskólastigi eins og þær eru hverju sinni. 

2. KAFLI 

Útgáfa meistarabréfa. 

5. gr. 

Þeir, sem lokið hafa sveinsprófi fyrir 1. janúar 1989, þurfa ekki að stunda nám við 

meistaraskóla til þess að fá útgefið meistarabréf. Þeim er þó heimill aðgangur að 

meistaraskóla. Þeir sem ljúka sviensprófi 1. janúar 1989 eða síðar, skulu stunda nám við 
meistaraskóla með fullnægjandi árangri til þess að fá útgefið meistarabrét. 

" 

6. gr. 

Iðnráð skulu athuga hverja umsókn um meistarabréf vandlega og gæta þess að uppfyllt 

séu öll skilyrði iðnaðarlaga nr. 42/1978 um veitingu bréfsins. Þau skulu gefa lögreglu- 

stjórum, sýslumönnum og bæjarfógetum umsögn um umsóknina og skal þar tekið fram 

hvort meistarabréf skulu árituð eða ekki (sjá 8. gr.). 

7 
Í 

Gg
 . gr. 

Meistarabréf skulu vera gefin ut å tvennan hått: 

Til handa þeim, sem lokið hafa meistaraskóla, skal gefið ut meistarabréf, med åritun 

um að meistaranámi sé lokið og skal útgáfudagur prófskírteinis einnig tilgreindur. Til handa 

þeim, sem ekki hafa lokið meistaraskóla skal gefið út meistarabréf án áritunar. 

8. gr. 

Þeim, sem lokið hafa námi í meistaraskóla eða á löggildingarnámskeiðum á undanförn- 

um árum skv. ákvæðum í lögum og reglugerðum, skal heimilað að leysa til sín meistarabréf, 

með áritun um að þeir hafi lokið meistaraskólanámi. lðnráð skulu veita umsagnir um allar 

slíkar umsóknir. 

9. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. ákvæðum 40.—-43. greinar laga nr. 68/1966 um iðnfræðslu 

og öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 5. febrúar 1988. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 

Sólrún Jensdóttir.
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SAMÞYKKT 

um stjórn Siglufjarðarkaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

Í KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

Í. gr. 

Bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar er skipuð 9 bæjarfulltrúum kjörnum skv. HI. kafla 

  

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og ll. gr. sömu la 

  

á. gr. 

Starfstímabil bæjarstjórnar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 

Bæjarstjórn fer með stjórn Siglufjarðarkaupstaðar skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og 

annarra laga. Jafnframt fer bæjarstjórn með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum 

bæjarins, að svo miklu leyti sem bæjarstjórn heftur ekki falið Öðrum slíka yfirstjórn. 

d. gr. 

Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

5 gr 2. BT. 

Bæjarstjórn annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 

samþykktum. Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bærinn taki að sér verkefni, sem varðar íbúa 

bæjarins sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. & & 

6. gr. 

Meðal verkefna bæjarstjórnar Siglufjarðarkaupstaðar eru: 

I. Að kjósa forseta og varaforseta bæjarstjórnar, bæjarráð og aðrar nefndir, ráð og 

stjórnir skv. VI. kafla sveitarstjórnarlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessarar, og 

skoðunarmenn til að annast endurskoðun ársreikninga bæjarins skv. 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 gjalc skrár. eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

Að stjórna fjármálum bæjarins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIII. kafla 

sveitarstjórnarlaga sbr. og Í. kafla samþykktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

ts
 

I. KAFLI 

Um fjármálastjórn bæjarins. 

7. gr. 

Á fyrsta ári hvers kjörtímabils skal bæjarstjórn semja þriggja ára áætlun um rekstur, 

framkvæmdir og fjármál bæjarins, og skal þessi þriggja ára áætlun vera til leiðbeini ngar við 

gerð árlegrar fjárhagsáætlunar bæjarins. Aætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við 

afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár.
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ö. gr. 

Bæjarstjórn skal afgreiða fjárhagsáætlun bæjarsjóðs, bæjarfyrirtækja og stofnana fyrir 

lok janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræðum í bæjarstjórn sbr. 24. gr. 

samþykktar þessarar. Ef ekki tekst að afgreiða fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. skal bæjarstjórn 

sækja skriflega um frest til félagsmálaráðuneytisins og tilgreina ástæður fyrir umsókninni. 

Form fjárhagsáætlunar skal vera í samræmi við form ársreikninga bæjarins, og skal þar 

greint á milli rekstraráætlunar, fjárfestingaráætlunar og áætlunar um fjármagnshreyfingar 

Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar tekur bæjarstjórn ákvarðanir um nýtingu tekjustofna 

bæjarsjóðs og tekjuöflun, um öflun lánsfjár, ef um það er að ræða og um ráðstöfun 

fjármagns á fjárhagsárinu b bæði til rekstrar og eignabreytinga. Þá skal við gerð fjárhagsáætl- 
unar hafa hliðsjón af veltufjárstöðu bæjarsjóðs í byrjun fjárhagsárs og áætla fyrir þeim 

breytingum, sem nauðsynlegt er talið að gera á veltufjárstöðunni. 

Fjárhagsáætlun skv. 8. gr. skal vera meginregla um fjármálastjórn bæjarins á 

Fjárhagsárinu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða fé úr bæjarsjóði nema heimild sé til 

þess í fjárhagsáætlun, útgjöldin séu lögbundin, samningsbundin eða st af bæjar- 

stjórn. Samþykki bæjarstjórn fjárveitingu eða útgjöld utan fjárhagsáætlunar, skal hún 

jafnframt taka ákvörðun um, hvernig afla skul 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. 

ll. gr. 

Bæjarstjórn skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga bæjarsjóðs og fyrirtækja 

hans eigi síðar en í júnílok ár hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarlaga sbr. 82. og 83. gr. sömu 

laga. Eintak af ársreikningnum skal senda Hagstofu Íslands og félagsmálaráðuneytinu fyrir 

3. júlí ár hvert. Viðurlög skv. 2. mgr. 88. gr. sveitarstjórnarlaga liggja við vanrækslu 

bæjarstjórnar á afgreiðslu og skilum ársreikninga. 

II. KAFLI 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi einu sinni í hverjum mánuði annan fimmtudag hvers 

mánaðar. Bæjarstjórnarfundir skulu að jafnaði hefjast kl. 16.00. Heimilt er að felia niður 

fundi í bæjarstjórn í allt að tvo mánuði að sumarlagi. Aukafundi skal halda í bæjarstjórn eftir 

því sem þörf krefur að mati bæjarstjóra eða forseta bæjarstjórnar, og skylt er að halda 

aukafund í bæjarstjórn, ef a.m.k. þriðjungur bæjarfulltrúa krefst þess. 

  

13. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar b væjarstjórnar kveður bæjarstjórnina saman til fyrsta fundar 

að afloknum bæjarstjórnarkosningum, eigi síðar en 15 dögum ettir að hún tekur við störfum, 

sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum eftir kjördag. Aldursforseti 

getur falið bæjarstjóra að boða fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar
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14. gr. 

Bæjarstjóri, sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar bæjarstjórnarfundi og ákveður 

jafnframt fundarstað, hafi bæjarstjórn ekki gert það. Bæjarbúum skal kunngert með 

auglýsingu, hvar og hvenær bæjarstjórnarfundir eru haldnir. 

15. gr. 

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar í samráði við forseta, og skal dagskráin 

fylgja fundarboði. 

Á dagskrá bæjarstjórnarfundar skal taka: 

1. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar forseta bæjarstjórnar, kosningar nefnda, ráða og 

stjórna á vegum bæjarstjórnar, svo og kosningar eða ráðningar bæjarstjóra og annarra 

fastra starfsmanna bæjarins. 

2. Fundargerðir bæjarráðs, nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins, ef, eða að svo miklu 

leyti, sem bæjarstjórn þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 61. gr. 

samþykktar þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið bæjarstjórnar og bæjarstjóri ákveður að taka á 

dagskrá eða einhver bæjarfulltrúi óskar, að tekin verði á dagskrá. Bæjarfulltrúi, sem 

óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnarfundar, skal tilkynna það bæjarstjóra 

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

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

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

bæjarstjórnarfundar. 

16. gr. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund hafa boðsent 

bæjarfulltrúum fundarboð bæjarstjórnarfundar ásamt dagskrá og fylgigðögnum. 

17. gr. 

Bæjarstjóri skal boðsenda bæjarfulltrúum fundarboð aukafundar í bæjarstjórn ásamt 

dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir fund. 

18. gr. 

Aldursforseti bæjarstjórnar setur fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar og stýrir 

honum, uns forseti bæjarstjórnar hefur verið kjörinn. 

Forseti bæjarstjórnar skal kjörinn til eins árs. 
Sá er rétt kjörinn forseti, sem fengið hefur atkvæði meirihluta bæjarfulltrúa. Verði 

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

þrír eða fleiri bæjarfulltrúar fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti, um hverja tvo 

skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn forseti bæjarstjórnar, sem fleiri atkvæði fær. Verði 

atkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða kosningu. 

Forseti bæjarstjórnar stjórnar kjöri 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar, og skal sömu 

aðferð beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaforsetar skulu 

kjörnir til jafnlangs tíma og forseti. 

Sé enginn forseta á fundi, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema bæjarstjórn ákveði 

að kjósa sérstakan fundarstjóra. 

Ef forseti deyr eða verður varanlega forfallaður frá forsetastörfum, skal kjósa forseta í 

hans stað til loka kjörtímabils forseta.
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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 aðgengi fatlaðs fólks. 

Bæjarstjórnarfund skal að jafnaði halda í heyranda hljóði og almenningi heimilaður 

aðgangur að þeim, eftir því sem húsrúm leyfir. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum s.s. viðkvæm 

einkamál manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd verði 

fyrir luktum dyrum. Jafnframt getur bæjarstjórn ákveðið, að bæjarstjórnarfundur, þar sem 

eingöngu er fjallað um slík mál, verði haldinn fyrir luktum dyrum. Tillaga um að mál skuli 

rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd umræðulaust í bæjarstjórn. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 

bæjarstjórn. 

21. gr. 

Bæjarstjórnarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur bæjarfulltrúa er á fundi. 

Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

22. gr. 

Forseti bæjarstjórnar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 

stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi. 

þegar dagskrá hans er tæmd. Forseti úrskurðar um skilning á fundarsköpum. en skjóta má 

úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. Forseti sér um. að allt fari skipulega og löglega 

fram á bæjarstjórnarfundum og er bæjarfulltrúum skylt að lúta valdi hans að því er varðar 

fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði. getur forseti vísað honum úr 

fundarsal. Leyfi forseta þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á bæjarstjórnar- 

fundum. 

23. gr. 

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í bæjarstjórn í þeirri röð, sem þau eru á dagskrá. 

nema forseti eða bæjarstjórn ákveði annað. 

Heimilt er að taka til meðferðar á bæjarstjórnarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

dagskrá, ef 74 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 máletni: 

I. Fjárhagsáætlun bæjarins. 

2. Ársreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 

3. Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár. sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

4. Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma. s.s. þriggja ára áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga.
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25. gr. 
Bæjarfulltrúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo 

sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé bæjarfulltrúi forfallaður um stundarsakir skal 

hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til bæjarstjóra, sem boðar þá varamann hans á fund. 

Bæjarfulltrúa, sem forfallast um stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans 

taki sæti á bæjarstjórnarfundi ella tekur varamaður sæti samkvæmt ákvæðum 1. og 2. mgr. 

35. gr. sveitarstjórnarlaga. 
Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur 

hann atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulltrúi. 

Bæjarstjórn getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á bæjar- 

stjórnarfundi. 

26. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti af því. Honum er þó heimilt að gera stuttlega 

grein fyrir afstöðu sinni. Bæjarstjórn sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. 

Bæjarfulltrúi, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrúa, 

sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að skýra forseta bæjarstjórnar frá því. 

Bæjarfulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar 

við umræðu og afgreiðslu þess. 

27. gr. 

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. 

Bæjarfulltrúi, sem taka vill til máls, skal óska heimildar forseta. Að jafnaði skulu 

bæjarfulltrúar taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Víkja má frá þeirri 

reglu, ef um er að ræða bæjarstjóra, framsögumann í máli eða bæjarfulltrúa, sem óskar að 

gera stutta athugasemd eða koma leiðréttingu á framfæri. Hafi tveir eða fleiri bæjarfulltrúar 

kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður forseti, í hvaða röð þeir skuli tala. Bæjarfulltrúi skal flytja 

mál sitt úr ræðustól nema forseti leyfi annað. 

28. gr. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Þegar til umræðu er fundargerð bæjarráðs, 

annarrar nefndar, ráða eða stjórna, skal bæjarfulltrúi taka fram, hvaða lið/liði fundargerðar- 
innar hann óskar að ræða. 

Bæjarfulltrúi má tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó bæjarfulltrúa að 

taka oftar til máls, til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd við fundarsköp. 

Bæjarstjóri, flutningsmaður tillögu eða framsögumaður (talsmaður flutningsmanna) mega 

þó tala oftar en tvisvar við hverja umræðu máls. 

Ekki má bæjarfulltrúi lesa upp prentað mál við umræður í bæjarstjórn nema með leyfi 

forseta. 

29. gr. 

Beri bæjarfulltrúi aðra menn brigslum, skal forseti víta hann. Forseti getur lagt til við 

bæjarstjórn, að bæjarfulltrúi, sem víttur hefur verið tvisvar á sama fundi, verði sviptur 

málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist bæjarfulltrúi ekki 

úrskurði forseta eða bæjarstjórnar eða ef Óregla kemur upp á fundi, skal forseti gera 

fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi, ef nauðsyn krefur.
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30. gr 

Telji forseti umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt fram dagskrártillögu um, að 

ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðum verði lokið á tilteknum tíma eða 

umræðum um mál verði lokið þá þegar. Hver bæjarfulltrúi getur og borið fram slíkar 

tillögur. Bæjarstjórn afgreiðir tillögur um takmörkun umræðna umræðulaust. Ekki má þó 

takmarka umræðu um mál svo, að hún standi skemur en tvær klukkustundir, ef einhver 

bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhagsáætlun eru ekki háðar ákvæðum 

greinar þessarar. 

31. gr. 

Bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu,viðaukatillögu, frávísunartillögu eða 
frestunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er á fundi. Slíkar tillögur skulu vera 
skriflegar, ef forseti óskar. Forseti ákveður, í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar tillögur 
eru teknar til afgreiðslu. 

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. 

(9
9)
 

33. gr. 

Atkvæðagreiðsla á bæjarstjórnarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

Forseti biður þá bæjarfulltrúa sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að því 

búnu leitar forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum atkvæða- 
greiðslunnar. 

Ef mál er svo vaxið, að forseti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það. 

skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæðagreiðslu nema 

athugasemd verði við það gerð. 
Forseti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber forseta að láta 

fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur bæjarfulltrúa óskar þess. Við nafnakall skal farið 

eftir tölusettri nafnaskrá bæjarfulltrúa í stafrófsröð og skal það ráðast af útdrætti, hvaða 

bæjarfulltrúi greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakall skal forseti greiða atkvæði 

síðastur. Við nafnakall svarar bæjarfulltrúi, þegar forseti les upp nafn hans. já eða nei eftir 

því hvort hann er með máli eða móti eða tekur fram, að hann greiði ekki atkvæði. en slík 

afstaða telst þó þátttaka í atkvæðagreiðslu. 

Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, ef bæjarfulltrúi óskar og 
bæjarstjórn samþykkir. 

Kosningar skulu ávallt vera skriflegar og leynilegar. 

G 

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. Í8. gr. þessarar samþykktar.
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35. gr. 

Bæjarstjórn getur ráðið sérstakan fundarri tara 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, dagset ningu þeirra. 

aða 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 

skrå 5 sem trúnaðarmál. 

æja rfulltrit á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls, sem til 

meðier Jar er i 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 

eglur. 

a
 

„U
G 

  

        

IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

36. gr. 

Bæjarfulltrúi á rétt á að fá mál samkvæmt 4. og S. gr. samþykktar þessarar tekið á 

dagskrá bæjarstjórnarfundar, enda tilkynni hann það bæjarstjóra skriflega a.m.k. þremur 

sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

Bæjartulltrúa er bæði rétt og skylt að sækja func lí 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 sæta 

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 afsraiðslutia til upplýsingaðflunar vegna 

starfa sinna. 

  

42. gr. 

Bæjarfulltrui skal gæta bagnarskyldu um pad, sem hann fær vitneskju um i starfi sinu og 

leynt á að fara vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum. eðli máls eða 

sérstakri ákvörðun bæjarstjórnar. 

  

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls. þegar bað varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo mjög, að almennt megi ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju eða öllu leyti þar at. 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. 

  

dd. gr. 

Bæjarfulltrúi skal fá hæfilega þóknun úr bæjarsjóði fyrir störf sín í bæjarstjórn. Takist 

bæjarfulltrúi á hendur ferð á vegum bæjarins skv. ákvörðun bæjarstjórnar á hann rétt á 

greiðslu hæfilegs ferða- og dvalarkostnaðar. 

Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur skv. 1. mgr. 

Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig, að bæjarfuiltrúar eigi möguleika á að taka sér 

orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

46. gr. 

Bæjarfulltrúi, sem vegna veikinda eða af öðrum ástæðum getur ekki sótt bæjarstjórn- 

arfund/-fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti 

sitt, meðan þannig hagar til. 

47. gr 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa gilda einnig um varamenn, sem 

sitja bæjarstjórnarfundi. 

KAFLI 
Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum 

laga, reglugerða og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar 

hlutfallskosningar, ef einhver bæjarfulltrúi óskar þess. 

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana bæjarins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá.
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49. gr. 

Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa þrjá 

bæjarfulltrúa í bæjarráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalfulltrúar í bæjarstjórn eru 

einir kjörgengir sem aðalmenn og varamenn í bæjarráð. 

Bæjarstjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétti, en atkvæðisrétt hefur hann 

því aðeins að hann sé bæjarfulltrúi og kjörinn í bæjarráð. 

Bæjarstjórn getur heimilað flokki eða framboðsaðila, sem fulltrúa á í bæjarstjórn en 

ekki hefur fengið kjörinn bæjarráðsmann, að tilnefna fulltrúa til setu í bæjarráði með 

málfrelsi og tillögurétt. 
Skylt er bæjarstjórn að gefa fulltrúa flokks/framboðsaðila sem á fulltrúa í bæjarstjórn en 

ekki bæjarráði kost á setu í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétti þann tíma, sem fundir 

bæjarstjórnar falla niður vegna sumarleyfa sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

50. gr. 

Bæjarráð skal að jafnaði halda fund einu sinni í viku. Aukafundi skal halda, et 

bæjarstjóri, formaður bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn óska þess. 

M
 Í. gr. 

Bæjarstjóri og formaður bæjarráðs undirbúa bæjarráðsfundi. Bæjarstjóri 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. 

t 

52. gr. 

Á fyrsta fundi nýkjörins bæjarráðs skal kjósa formann og varaformann bæjarráðs. 

Kjósa má bæjarstjóra formann bæjarráðs. Formaður bæjarráðs stjórnar fundum þess og sér 

um að allt fari löglega og skipulega fram á fundum þess. Hann úrskurðar í ágreiningsmálum. 

sem upp kunna að koma út af fundarsköpum, en skjóta má úrskurði hans til úrlausnar 

bæjarráðs. Heimilt er að taka mál til meðferðar í bæjarráði. þótt ekki sé það tilgreint í 

dagskrá. Þó er skylt að fresta afgreiðslu slíks máls. ef einhver bæjarráðsmaður óskar þess. 

Bæjarráð getur ráðið sér fundarritara utan bæjarráðs. Í fundargerðabók ráðsins skal 

skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji fundinn. Þá skal skrá í fundargerð 

mál. sem ráðið tekur til umræðu og afgreiðslu, frá hverjum þau eru. hvenær þau eru dagsett. 

efni þeirra stutt og skilmerkilega og hvaða afgreiðslu þau hljóta. 

53. gr. 

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn bæjarins og fjármálastjórn að 

því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu 

bæjarins, undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs 

og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir bæjar- 

stjórn i samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um. að ársreikningar 

bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til 

afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. 

Bæjarráð gerir tillögur til bæjarstjórnar um afgreiðslu einstakra mála. sem það fær til 

meðferðar. Bæjarráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða verulega 

fjárhag bæjarsjóðs eða stofnana hans. enda sé ekki ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða 

við bæjarstjóra um slíka afgreiðslu. Bæjarráð ákveður skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað
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er til einstakra málaflokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra 
útgjalda. 

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan 
veg. 

54. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef þess er óskað. 

35. gr. 

Forseti bæjarstjórnar eða bæjarstjóri 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 nefndarkosning- 

ar, 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 skal 

færa fundargerð í gerðabók. Nefnd getur þó ráðið sér sérstakan fundarritara utan nefndar. Í 

fundargerð skal skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji hann. Þá skal skrá í 

fundargerð einstök mál, sem tekin eru fyrir á fundi, dagsetningu þeirra, nöfn aðila, 

meginefni og hvaða afgreiðslu það hlýtur. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir 
viðstaddir nefndarmenn undirrita hana. 

61. gr. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna bæjarins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

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

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

bæjarráð og síðan bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu.
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62. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 

Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar í bæjarstjórn, sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 55. 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

ðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara, skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 8/1986. 

jörstjórn við alþingiskosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 10. gr. laga 

nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 

  

Til fjögurra ára. Á fyrsta eða Öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

Almannavarnanefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 8. gr. laga nr. 94/1962 

um almannavarnir sbr. 5. gr. laga nr. 85/1985. 

Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð annast störf þau, 

sem framfærslunefnd, áfengisvarnarnefnd og barnaverndarnefnd eru falin samkvæmt 

lögum nr. 80/1947, nr. 82/1969 og nr. 53/1966. Jafnframt fer félagsmálaráð með stjórn 

og rekstur leikvalla, dagvista og öldrunarmál. 

Bvggingar- og skipulagsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. 

bvggi ngar laga nr. 54/1978. Nefndin annast störf umferðarnefndar sem starfar skv. 

heimild í 116 gr. umferðarlaga nr. 50/1987 

Ferðamálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Hlutverk nefndarinnar er að 

gera tillögur til bæjarstjórnar um uppbyggingu ferðamannaþjónustu á Siglufirði. 

Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 60/ 

löSd um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

Húsaleigunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 76. gr. laga nr. 44/1979 um 

húsaleigusamninga. 

Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

Stjórn sjúkrasamlags. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga nr. 67/1971 

um almannatryggingar. 

Náttúruverndarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara . Náttúruverndarnefnd fer 

með verkefni skv. 3. gr. náttúruverndarlaga nr. 47/1971 og verkefni gróðurverndarnefn- 

dar skv. 19. gr laga um landgræðslu nr. 17/1965. 

Stjórn bóka-, skjala- og listasafns. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga 

nr. 50/1976 um almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 

geðasafns. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Stjórnin fer með málefni 

byggðasafns og hefur umsjón með söfnum og varðveislu muna og minja á vegum 

safnsins. Stjórnin starfar samkvæmt sérstakri reglugerð. 

Atvinnumálanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara kjörnir af bæjarstjórn skv. 9. 

gr. laga nr. 18/1985 um vinnumiðlun. Nefndin er auk þess skipuð tveimur mönnum 

tilnefndum annars vegar af félögum launþega og hins vegar af félagi atvinnurekenda. 

Atvinnumálanefnd skal starfa á grundvelli laga nr. 18/1985 um vinnumiðlun. Nefndin 

skal einnig vera bæjarstjórn til ráðuneytis í atvinnumálum. 

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

Skólanefnd grunnskóla og tónlistarskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 

17.—18. gr. laga nr. 63/1974 um grunnskóla og skv. 2. gr. laga nr. 75/1985 um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. 

Stjórn sparisjóðs Siglufjarðar. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 21. gr. laga nr. 

87/1985 um sparisjóði. 

Stjórn by 
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16. Heilbrigðismálaráð. Einn fulltrúi og annar til vara skv. 7. gr. laga um heilbrigðisþjón- 

ustu nr. 59/1983. 
17. Heilbrigðisnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga nr. 109/1984 um 

hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

I8. Stjórn heilbrigðisstofnana (sjúkrahús, heilsugæsla og dvalarheimili aldraðra). Þrír 

aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 21. og 30. gr. laga nr. 59/1983 um heilbrigðisþjón- 

ustu. 
19. Íþróttaráð. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara og að auki einn fulltrúi tilnefndur at 

Í.B.S. Nefndin hefur umsjón með æskulýðs- og íþróttastarfi á vegum bæjarins. 

20. Stjórn veitustofnana. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Veitunefnd fer með 

málefni hitaveitu, rafveitu og vatnsveitu, samkvæmt lögum og reglugerðum. 

21. Fulltrúar á fundi sambands þéttbýlissveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Þrír aðalmenn og 

jafnmargir til vara. 
22. Fulltrúraráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. laga 

nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslands. 

23. Landbúnaðarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin gerir tillögu til 

bæjarstjórnar um einn forðagæslumann og annan til vara. Skal hann sjá um eftirlit með 

fóðurforða skv. búfjárræktarlögum nr. 31/1973. 

63. gr. 

Bæjarstjórn getur kosið nefndir (lausanefndir) til að vinna að einstökum afmörkuðum 

verkefnum. Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var 

kosin og fyrr ef verkefni nefndar er lokið. 

Bæjarstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

VI. KAFLI 
Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

64. gr. 

Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við bæjarstjóra 

þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, 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/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.
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67. gr. 

Bæjarráð ræður aðra fasta starfsmenn en þá sem greinir í 66. gr. nema á annan veg sé 

mælt í reglugerð eða reglum sem bæjarstjórn hefur sett. 

68. gr. 

Fastráðnir starfsmenn bæjarins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 3 

mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur opinberra 

starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 
kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

69. gr. 

Bæjarstjóri ræður lausráðna starfsmenn í samráði við forstöðumenn stofnana og 

fyrirtækja bæjarins, eftir þeim reglum sem bæjarráð setur. Um kaup og kjör fer eftir 

kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Ga
 

70. gr 70. gr. 
Afbrigði frá samþykkt þessari getur bæjarstjórn gert í einstökum tilfellum þegar 

nauðsyn ber til, ef 2/3 mættra bæjarstjórnarmanna samþykkir það. 

71. gr. 

Til þess að gera breytingar á samþykkt þessari þarf umræður á tveimur fundum í 

bæjarstjórn, samþykki meirihluta greiddra atkvæða og staðfestingu félagsmálaráðuneytis- 

ins. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar 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 bæjarmála Siglufjarðarkaupstaðar nr. 209/1979. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. febrúar 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir.     
Þó rhildur Líndal. 

26. februar 1988 

AUGLYSING 
um álagningu og innheimtu gjalds vegna stöðvunarbrota. 

Samkvæmt heimild í 108. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, hefur verið ákveðið að í 
Reykjavík fari álagning og innheimta gjalds vegna stöðvunarbrota einnig fram á vegum 

Reykjavíkurborgar. 

Ákvörðun þessi gildir frá 1. mars 1988. 

Dóms- og kirkjurmálaráðuneytið, 26. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson. 

Ólafur W. Stefánsson. 
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REGLUR 

um neydarakstur. 

Neydarakstur. 

1. gr. 

Ökutækjum má því aðeins aka samkvæmt reglum um neyðarakstur að það sé talið 

nauðsynlegt vegna verkefnis lögreglu, við björgun fólks, vegna eldsvoða eða umferðar- 

óhapps eða til að koma í veg fyrir verulegt tjón, enda sé ökutækið skráð til neyðaraksturs, 

sbr. þó 2. mgr. 

Áskilnaður um skráningu ökutækis til neyðaraksturs nær þó ekki til 

a) ökutækja lögreglu sem að jafnaði eru notuð við eftirlit eða hliðstæð verkefni en í 

undantekningartilvikum notuð til neyðaraksturs, og 

b) ökutækja sem í einstakt skipti eru notuð til aksturs í þjónustu lögreglu, slökkviliðs eða í 

lífsnauðsyn, svo sem við flutning sjúks manns eða slasaðs, sbr. 3. mgr. 8. gr. 

umferðarlaga. 

Skráning ökutækja til neyðaraksturs. 

2. gr. 

Ökutæki lögreglu. slökkviliðs eða almannavarna má skrá til neyðaraksturs. 

Dómsmálaráðuneytið getur heimilað að ökutæki annarra opinberra stjórnvalda, svo og 

sjúkrabifreiðir, björgunarbifreiðir og hliðstæð ökutæki þótt í einkaeign séu megi skrá til 

neyðaraksturs. 

Bifreiðaeftirlit ríkisins skráir ökutæki til neyðaraksturs. 

Ljós- og hljóðmerki við neyðarakstur. 

3. gr. 

Á ökutæki sem skráð er til neyðaraksturs skal vera búnaður fyrir blátt blikkandi ljós. 

Á ökutæki til neyðaraksturs má enn fremur vera tæki með breytilegri hljóðgjöf sem 

gefur frá sér tvítóna hljóðmerki. Enn fremur má ökutæki til neyðaraksturs vera búið 

öflugum hljóðmerkjabúnaði (sírenu) til notkunar við sérstakar aðstæður. 

4. gr. 

Ökutæki sem lögregla notar við eftirlit eða hliðstæð verkefni og í einstaka tilvikum eru 
notuð tii neyðaraksturs mega vera búin ljós- og hljóðmerkjabúnaði fyrir neyðarakstur. 

+
 

5. gr. 
Nota skal ljósmerki við neyðarakstur. Ljósmerki má enn fremur nota þegar ökutæki er 

kyrrstætt við stað þar sem óhapp eða slys hefur orðið eða við svipaðar aðstæður. 

Nota skal hljóðmerki við neyðarakstur nema talið sé að ljósmerki nægi miðað við 

aðstæður til að vara aðra vegfarendur við. 

Við neyðarakstur ökutækis lögreglu má þó sleppa notkun ljós- og hljóðmerkja, enda sé 

það talið nauðsynlegt vegna tilefnis neyðarakstursins og aðstæður mæla því að öðru leyti 

ekki í gegn. 

Að öðru leyti má eigi nota ljós- og hljóðmerki sem ætluð eru til neyðaraksturs.
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Umferdarreglur. 

6. gr. 

Vid neydarakstur getur ökumaður, við aðstæður þar sem hann telur það mjög brýnt, 

enda gæti hann samtímis sérstakrar varúðar, látið hjá líða að fylgja ákvæðum umferðarlaga 

er greinir Í 

a) 1. mgr. 5. gr. um að fylgja leiðbeiningum fyrir umferð sem gefnar eru með umferðar- 

merkjum, umferðarljósum o.þ.h. 

b) IV. kafla um umferðarreglur fyrir ökumenn, og 

c) V. kafla um ökuhraða. 

Ökumaður skal jafnan fara eftir merkjum sem lögreglan gefur við umferðarstjórn. 

Við akstur á rauðu eða gulu ljósi þar sem umferð er stjórnað með umferðarljósum skal 

Ökumaður enn fremur draga svo mikið úr hraða að hann geti tafarlaust stöðvað ökutæki sitt 

fyrir umferð úr þverstæðri átt. 

Notkun ljós- og hljóðmerkja við neyðarakstur dregur ekki úr skyldu ökumanns til að 

hafa aðgát og sýna tillitssemi gagnvart öðrum vegfarendum. 

Gildistaka. 

7. gr. 

Reglur þessar sem settar eru samkvæmt 8. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, 

öðlast gildi 1. mars 1988. 

Ákvæði 2. gr. um skráningu ökutækja til neyðaraksturs koma að fullu til framkvæmda 

1. október 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson. 

Ólafur W. Stefánsson. 
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AUGLÝSING 
um fjárhæð gjalds vegna stöðvunarbrota. 

Ákveðið hefur verið að gjald vegna stöðvunarbrota samkvæmt 1. mgr. 108. gr. 

umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, sbr. 3. gr. reglna um álagningu og innheimtu gjalds 

vegna stöðvunarbrota, skuli vera 750 krónur. Í Reykjavík skal gjald vegna brota á reglum 

um notkun stöðureita þó vera 500 krónur. 

Ákvörðun þessi gildir frá 1. mars 1988 að telja. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson. 

Ólafur W. Stefár 1sson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra, 

nr. d14 d. desember 1978. 

Ta
 fi
 

3. gr. breytist þannig: 

AS orðist svo: Hættuleg vegamól. 

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 orðist svo: 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-9 orðist svo: 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. 
Í stað. „útsýn“ í A12 komi: vegsýn. 

Nýr liður með merki: A2la Steinkast. 

Merki þetta má nota áður en komið er að vegarkafla þar sem hætta er af steinkasti. 

2. gr. 

Í stað „B27“ í 2. mgr. 4. gr. komi: B26a, B27, B27a. 

3. gr. 

5. gr. breytist þannig: 

B6 orðist svo: Akstur dráttarvéla, torfærutækja á hjólum og vinnuvéla bannaður. 

B8 orðist svo: Akstur torfærutækja á beltum bannaður. 
B10 orðist svo: Akstur reiðhjóla bannaður. 

B13 orðist svo: Takmörkuð breidd ökutækja. 

Leyfð breidd ökutækis, með eða án farms, skal letruð á merkið. 
B14 orðist svo: Takmörkuð lengd ökutækis. 

Leyfð lengd ökutækis, með eða án farms, þ.m.t. samtengdra ökutækja, skal letruð á 

merkið. 

B15 orðist svo: Takmörkuð hæð ökutækja. 

Leyfð hæð ökutækis, með eða án farms skal letruð á merkið. 
B16 orðist svo: Takmörkuð heildarþyngd ökutækja. 

Leyvfð heildarþyngd ökutækis skal letruð á merkið. Ef ökutæki dregur annað ökutæki á 

takmörkunin við hvort ökutæki fyrir sig. 

B17 orðist svo: Takmörkuð heildarþyngd samtengdra ökutækja. 

Leyfð heildarþyngd samtengdra ökutækja skal letruð á merkið. Takmörkunin gildir 

einnig um einstök ökutæki. 

B18 orðist svo: Takmarkaður öxulþungi. 

Leytt hámark öxulþunga ökutækis skal letrað á merkið. Leyfð þyngd á tvöfaldan öxul 
er þá 160% af tilgreindum öxulþunga. 

B19 orðist svo: 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.
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k) 

—
 

5 

n) 

b) 

a) 

B25 orðist svo: 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 orðist svo: 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 undirmerki. 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 B26a, B27, 

Dlla, Dllb eða Dllc. 

Nýir liðir með merki: 
B26a 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 takmörkunin er felld úr gildi með merki B27a, 

D1ib eða Dllc. 
B27a Mörk svæðis þar sem sérstakri takmörkun hámarkshraða lýkur. 

Merki þetta ber að nota við akstursleiðir út af svæði þar sem sérstakri takmörkun 

hámarkshraða lýkur. 

B32 orðist svo: Framúrakstur vörubifreiða bannaður. 

Merki þetta ber að nota þar sem vörubifreiðum, þ.m.t. samtengdum ökutækjum, með 

meiri leyfðri heildarþyngd en 3.500 kg er bannað að aka fram úr öðrum vélknúnum 

ökutækjum en tvíhjóla. 

4. gr. 

7. gr. breytist þannig: 

C14 orðist svo: 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. 
Nýr liður með merki: Clda Gang- og hjólreiðastígur. 

Merki þetta má nota við stíga sem gangandi vegfarendur og hjólreiðamenn skulu nota 

en ekki aðrir. 

8. gr. breytist þannig: 

3. mgr. orðist svo: 
Aðallitur leiðbeiningarmerkja skal vera blár, en tákn eða letur hvítt, svart eða rautt. 

Merkið D2 skal þó vera blátt með svartri táknmynd á gulum fleti, D3 gult og hvítt með 

svörtum ramma, D4 gult og hvítt með svörtum ramma og svartri yfirstrikun, Dlla gult með 

svörtum ramma, Dilb gult með svörtum ramma og rauðri yfirstrikun, D28-34 gul með 

svörtu letri eða táknum, D3S og D36 blá með gulu letri og D37, D37a og D38 skulu vera hvít 

með svörtu letri. 

b) 5. mgr. orðist svo: 

Stærð leiðbeiningarmerkja skal háð samþykki vegamálastjóra að því er varðar þjóðvegi 

utan kaupstaða og kauptúna og sýsluvegi en ella lögreglustjóra. 

6. gr. 

9. gr. breytist þannig: 

a) D3 orðist svo: 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.
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b) 

c) 

f) 
8) 

m) 

DS orðist svo: Umferð á móti skal veita forgang. 

Merki þetta er notað við annan enda vegarkafla eða staðar á vegi þar sem merkið B25 
er við hinn endann. 

Nýir liðir með merki: 

Dlla Þéttbýli. 

Merki þetta ber að nota við akstursleiðir inn á svæði þar sem ákvæði umferðarlaganna 

um þéttbýli gilda. 

D11b Þéttbýli lokið. 
Merkið er notað til að gefa til kynna að reglur um þéttbýli gildi ekki lengur. 

D1lc Vistgata. 

Merki betta ber ad nota vid akstursleidir inn å svædi bar sem åkvædi umferdarlaganna 

um vistgåtur gilda. 

Dllid Vistgåtu lokid. 

Merkið er notað til að gefa til kynna að reglur um vistgåtu gildi ekki lengur. 

D14 orðist svo: Bifreiðaverkstæði. 

D1S orðist svo: Bensínstöð. 

Merki þetta er notað til að gefa til kynna bensínstöð þar sem langt er milli 

bensínstöðva. 

D23 orðist svo: Sumarhús. 

Nýir liðir með merki: 

D27a Neyðarskýli. 

D27b Sæluhús. 

D27c Svefnpokapláss. 

D27d Eldunaraðstaða. 

D27e Heimilisveitingar. 

D27t Hestaleiga. 

D27g Veiðileyfi. 

D27h Skíðalyfta. 

D27i Almenningssalerni. 

D27) Upplýsingar. 

Merki þetta er notað til að vísa á stað þar sem ferðamönnum eru veittar upplýsingar. 

D27k Hjólbarðaverkstæði. 

D271 Ferðamannaverslun. 

h) D28 orðist svo: Akreinar við vegamót. 

Merki þetta er notað áður en komið er að vegamótum til leiðbeiningar ökumönnum 

um það hvaða akrein þeir skuli velja. 

D29 með nýju merki orðist svo: Akreinatafla. 

Merki þetta er notað til þess að sýna fjölda akreina á akbraut og akstursstefnu á 
einstökum akreinum. 

D3S orðist svo: Staðarvísir. 

Merki þetta má setja við veg til þess að vísa á tiltekinn stað, svo sem býli. 

D36 orðist svo: Staðarmerki. 

Merki þetta má setja upp til þess að tilgreina heiti staðar eða þéttbýlis, hreppamörk, 
örnefni o.þ.h. 

Nýr liður með merki: D37a Vegnúmer. 

Merkið sýnir leið að vegi með tilgreindu vegnúmeri. 
38 orðist svo: Sýslu- og sveitarfélagamerki. 

Merki þetta má setja við veg á mörkum sýslu eða sveitarfélags. Letra skal nafn sýslu 

eða sveitarfélags á merkið. Þar má enn fremur setja tákn sýslu eða sveitarfélags.
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7. gr. 

Við 1. mgr. 10. gr. bætist: Undirmerki með merkjunum B21 og B24 skulu þó vera gul 

með rauðum jaðri. 

8. gr. 

2. mgr. 14. gr. orðist svo: 

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 

að- eða afreinar. 

9. gr. 

Í stað „snögglega“ í 27. gr. komi: verulega. 

29. gr. breytist þannig: 

a) 4. málsl. 4. mgr. orðist svo: Sá sem beygir skal veita umferð sem á móti kemur forgang, 

svo og umferð þeirra sem ganga á móti grænu ljósi. 

b) 4. málsl. S. mgr. orðist svo: Ef slökkt er á grænni beygjuör, 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. 

ll. gr. 

Fyrirsögn á undan 32. gr. orðist svo: V. MERKJAGJÖF LÖGREGLU. 

12. Q 
G 

32. gr. orðist svo: 

Merki sem lögreglumaður gefur við umferðarstjórn tákna: 

a) Útréttur handleggur 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. 

13. gr. 

33. og 34. gr. og ákvæði til bráðabirgða falli niður. 

14. gr. 

Á undan 35. gr. komi svohljóðandi fyrirsögn: VI. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

15. gr. 

Ný merki samkvæmt reglugerð þessari skulu vera eins og sýnt er í fylgiskjali. 

16. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 79. og $4. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 

1987, öðlast gildi Í. mars 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson.
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REGLUR 

um álagningu og innheimtu gjalds vegna stöðvunarbrota. 

1. gr. 

Heimilt er að leggja á gjald vegna stöðvunarbrota sem tilgreind eru í Í. mgr. 108. gr. 

umferðarlaga. 

Gjald þetta má ekki leggja á ef stöðvun eða lagning ökutækis hefur hatt í för með sér 

hættu fyrir aðra eða að óþörfu valdið óþægindum fyrir umferðina, en þau brot eru refsiverð 

sbr. 2. mgr. 100. gr. laganna. 

2. gr. 

Gjald vegna stöðvunarbrots skal lagt á með tilkynningu á þar til gerðu eyðublaði sem sá 

er álagningu annast lætur í té. Skal tilkynningin fest við ökutæki eða afhent ökumanni. 

Á tilkynningu skal taka fram hvar og hvenær brot átti sér stað, hvert brot er, auðkenni 

ökutækis, svo sem skráningarnúmer og tegund (gerð), og hvert gjald er á lagt og hvert það 

renni. 

Þar skal og taka fram hvar og hvernig gjaldið megi greiða og hvernig með mál verði 

farið ef greiðsla dregst. 

, 
3. gr. 

Dómsmálaráðherra ákveður og auglýsir fjárhæð gjalds vegna stöðvunarbrota. 

Hafi gjald ekki verið greitt þegar 14 dagar eru liðnir frá álagningu þess hækkar það um 

50%. 

4. gr. 

Hafi gjald ekki verið greitt innan 14 daga frá álagningu þess má innheimta það í 
samræmi við ákvæði 109. gr. umferðarlaga þegar liðnir eru 14 dagar frá því að tilkynning um 

innheimtu barst eiganda ökutækisins eða umráðamanni. 

Mótbárur eða varnir vegna álagðs gjalds skulu hafa borist þeim sem annast innheimtu 

gjaldsins innan sama tíma. 

3. gr. 

Dómsmálaráðherra auglýsir á vegum hvaða sveitarfélaga álagning og innheimta gjalds 

vegna stöðvunarbrota fer fram. 

Tekjum sveitarfélags af innheimtu gjaldsins skal verja til þess að 

bifreiðastæði og bifreiðageymslur til almenningsnota. 

gera og reka 

6. gr. 

Reglur þessar sem settar eru samkvæmt heimild í 108. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 

1987, öðlast gildi 1. mars 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson. 

Ólafur W. Stefánsson. 

B 20



Nr. 105 280 26. februar 1988 

REGLUR 

um undanþágu frá notkun öryggisbeltis í bifreið. 

1. gr. 

Ekki er þeim skylt að nota öryggisbelti sem hefur meðferðis læknisvottorð er 

undanþiggur hann notkun þess af heilsufars- eða læknisfræðilegum ástæðum. 

2. gr. 

Enn fremur er ekki skylt að nota öryggisbelti: 

a) við akstur í atvinnuskyni þar sem hraði er jafnan lítill og hlutaðeigandi þarf að fara úr og 

í bifreiðina með stuttu millibili. 

b) við akstur lögreglubifreiðar við flutning handtekinna manna eða annarra, sem hætta 

kann að stafa af, og við sérstaka öryggisgæslu. 

c) við akstur við erfið eða hættuleg skilyrði utan þéttbýlis, svo sem í mikilli ófærð eða þar 

sem hætta getur verið á skriðuföllum eða snjóflóðum. 

3. gr. 
Reglur þessar sem settar eru samkvæmt 71. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, 

öðlast gildi 1. mars 1988. 

Jafnframt falla úr gildi reglur um notkun öryggisbelta í bifreiðum, nr. 489 25. september 

1981. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson. 

Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 106 26. febrúar 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um ábyrgðartryggingar ökutækja, 

nr. 238 9. maí 1984. 

1. gr. 

Við 2. mgr. 5. gr. bætist: Má þannig almennt áskilja að eigin áhætta vátryggingartaka 

vegna hvers tjónsatburðar skuli vera tiltekin fjárhæð, allt að 15 000 krónur, ef tjónið nemur 

þeirri fjárhæð, en ella að fullu. Ráðuneytið getur, að fengnum tillögum Tryggingaeftirlitsins, 

breytt fjárhæð þessari árlega í samræmi við verðlagsbreytingar. 

2. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987, öðlast 

gildi 1. mars 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um stærð og þyngd ökutækja. 

I. Breidd, lengd og hæð ökutækja. 

Breidd ökutækja. 

1. gr. 

Breidd ökutækis má ekki vera meiri en 2,5 m. 

Breidd eftirvagns eða tengitækis sem bifreið dregur má auk þess ekki vera meiri en 
breidd bifreiðarinnar en hér greinir: 

a. Ef breidd eftirvagnsins eða tengitækisins er minni en 2,3 m: 0,3 m breiðari en bifreiðin 

til hvorrar hliðar. 

b. Ef breidd eftirvagnsins eða tengitækisins er 2,3 m eða meiri: 0,1 m breiðari en bifreiðin 

til hvorrar hliðar. 

2. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. må breidd vinnuvélar eða tengitækis til landbúnaðarstarfa eða 

vegavinnu vera allt að 3,5 m. Breiddin má þó því aðeins vera meiri en 3,3 m að ekið sé um 
ákveðið vinnusvæði eða á milli vinnusvæða. 

Lögreglan getur bannað akstur slíkra ökutækja þegar sérstaklega stendur á. 

Lengd ökutækja. 

3. gr. 

Lengd vélknúins ökutækis má ekki vera meiri en 13 m. 
Okutæki með festivagni má vera 15,5 m að heildarlengd og ökutæki með tengivagni eða 

tengitæki 18 m. 

Hæð ökutækja. 

4. gr. 

Hæð ökutækis má ekki vera meiri en 4,2 m. 

Almenn ákvæði. 

5. gr. 
Åkvædi um breidd, lengd og hæd &kutækis gilda einnig um farm bess. 
Breidd ökutækis skal mæld milli þeirra hluta ökutækis sem standa lengst til hliðar. 

Baksýnisspeglar, stefnuljós, hliðarljós og snjókeðjur teljast ekki með breidd ökutækis. 
Lengd ökutækis skal mæld milli þeirra hluta ökutækis sem standa lengst fram og aftur. 
Hæð ökutækis skal mæld lóðrétt frá vegyfirborði að þeim hluta þess sem hæst stendur. 

Undanþágur. 

6. gr. 
Lögreglustjóri getur veitt undanþágu frá ákvæðum um breidd, lengd og hæð ökutækja 

þegar brýn nauðsyn þykir vegna sérstakra flutninga. 

Þegar undanþága varðar flutning um tvö eða fleiri lögreglustjórnarumdæmi veitir 
lögreglustjóri þar sem ferð hefst leyfið. 

Varúð. 

7. gr. 
Ökumaður fyrirferðarmikils ökutækis skal sýna sérstaka varúð og tillitssemi gagnvart 

annarri umferð. Hann skal víkja greiðlega fyrir öðrum ökutækjum og nema staðar ef þörf 
krefur.
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Þrátt fyrir ákvæði um hæð ökutækja hvílir sú skylda á ökumanni við akstur undir brú, í 

göngum, undir rafmagns-eða símalínu eða við svipaðar aðstæður að ganga úr skugga um að 

það sé unnt án hættu eða óþæginda. 

II. Öxulþungi og heildarþyngd ökutækja. 

Öxulþungi. 

8. gr. 

Mesti þungi á einfaldan öxul ökutækis með einu hjóli á hvorum enda má ekki vera meiri 

en 7 tonn og með tveim hjólum á hvorum enda 10 tonn. 

9. gr. 

Á vegum þar sem hámarksöxulþungi er leyfður 10 tonn og þegar öxulþungi er 

takmarkaður við 7 eða 5 tonn með sérstakri auglýsingu og/eða merki á viðkomandi vegum 

gilda eftirfarandi reglur um hámarksöxulþunga. 

  

  

  

  

  

  

Öxlar. Burðarflokkar. *' 

10/16 t Mt 5/8t 

Öxull með tveimur | 
hjólum. 7 5" 3 

Öxull með fjórum | 
hjólum. | i 10 7 5 

Tvíöxull með fjórum u jórun 

hjólum. {A 11 7 5 

RENEE | 
vioxuli meo atta 

hjólum. II 16 11 8 
  

— 

Þríöxull með sex i- i x3 x3 

  

hjólum. 16 11 8” 

I—II 

| 

Þríöxull með tólf I—II 

hjólum. 22” 15” 11”             
  

x1) Með burðarflokki er átt við hvaða öxulþungi, tvíðxulþungi og þríöxulþungi er leyfður á viðkomandi vegi. 

x2) Lágmarkskrafa um hjólbarðastærð 1100x20. 

Fyrir minni hjólbarðastærðir er leyfður 4ra tonna öxulþungi. 

x3) Lágmarkskrafa um hjólbarðastærð 1100x20. 

Fyrir minni hjólbarða reiknast þríöxull með sex hjólum sem tvíöxull með fjórum hjólum. 

Þríöxull með tólf hjólum reiknast sem tvíöxull með átta hjólum.
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Heildarþyngd. 

10. gr 

Í burðarflokki (bfl) 1%6 má heildarþyngd samtengdra ökutækja vera mest 39 tonn. 

Í burðarflokki "1 má heildarþyngd samtengdra ökutækja vera mest 27 tonn. Í 

burðarflokki % má heildarþyngd samtengdra ökutækja vera mest 19 tonn. 

Þungadreifing skal vera innan þeirra marka sem sýnd er í eftirfarandi þyngdartöflu 

ÞYNGDARTAFLA — LEYFILEG ÞYNGD Í TONNUM. 

  

  

Öxlabil. Bfl. 10/16 Bfl. 7/11 Bfl. 5/8 

M. T. T. T. 

Undir 1,20 10,00 7,00 5,00 

1,20—2,00 16,00 11,00 8,00 

2,20 16,80 11,60 8,40 

2,40 17,60 12, od 8,80 

2,60 18,40 12, 9,20 

2,80 19,20 1340 9,60 

3,00 20,00 14,00 10,00 

3,20 20,80 14,60 10,40 

3,40 21,60 15,20 10,80 

3,60 22,40 15,80 11,20 

3,80 23,20 16,40 11,60 

4,00 24,00 17,00 12,00 

4,20 24,80 17,60 12,40 

4,40 25,60 18,20 12,80 

4,60 26,40 18,80 13,20 

4,80 27,20 19,40 13,60 

5,00 28,00 20,00 14,00 

5,20 28,80 20,60 14,40 

5,40 29,60 21,20 14,80 

5,60 30,40 21,80 15,20 

5,80 31,20 22,40 15,60 

6,00 32,00 23,00 16,00 

6,20 32,30 23,20 16,15 

6,40 32,60 23,40 16,30 

6,60 32,90 23,60 16,45 

6,80 33,20 23,80 16,60 

7,00 33,50 24,00 16,75 

7,20 33,80 24,20 16,90 

7,40 34,10 24,40 17,05 

7,60 34,40 24,60 17,20 

7,80 34,70 24,80 17,35 

8,00 35,00 25,00 17,50 

8,20 35,30 25,20 17,65 

8,40 35,60 25,40 17,80 

8,60 35,90 25,60 17,95 

8,80 36,20 25,80 18,10 

9,00 36,50 26,00 18,25 

9,20 36,80 26,20 18,40 

9,40 37,10 26,40 18,55 

9,60 37,40 26,60 18,70 

9,80 37,70 26,80 18,85 

10,00 38,00 27,00 19,00 

10,20 38,20 

10,40 38,40
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Oxlabil. Bfi. 10/16 Bfl. 7/11 Bfl. 5/8 

M. T. T. T. 

20,60 38,60 

10,80 38,80 

11,00 39 00 

11,20 39,20 

11,40 39,40 

11,60 39,60 

11,80 39,80 

12,00 40,00 

12,20 40,20 

12,40 40,40 

12,60 40,60 

12,80 40,80 

13,00 41,00 

13,20 41,20 

13,40 41,40 

13,60 41,60 

13,80 41,80 

14,00 42,00 

14,20 42,20 

14,40 42,40 

14,60 42,60 

14,80 42,80 

15,00 43,00 

ll. gr. 

Heildarþyngd vélknúins ökutækis á beltum má ekki vera meiri en 12 tonn. 

Almenn ákvæði. 

12. gr. 

Við ákvörðun öxulþunga og heildarþyngdar ökutækis teljast tveir öxlar sem einn öxull 

ef bil milli þeirra er minna en 1,2 m, mælt frá miðju þeirra. 

13. gr. 
Öxulþungi og heildarþyngd ökutækis miðast við að loftþrýstingur í hjólbörðum sé ekki 

meiri en 0,8 MPa (8 bar eða 116 PSI) mælt í köldum hjólbarða. 

Undanþágur. 

14. gr. 

Veghaldari getur leyft meiri öxulþunga og heildarþyngd ökutækja á einstökum 

vegarköflum, svo og ákveðið minni öxulþunga eða heildarþyngd á öðrum, hvort tveggja 

miðað við burðarþol brúar eða vega. 

Þá getur veghaldari og veitt undanþágu frá ákvæðum um öxulþunga og heildarþyngd 

ökutækis þegar brýn nauðsyn þykir vegna sérstakra flutninga. 

III. Ýmis ákvæði. 

15. gr. 

Så sem undanpågu fær til flutnings samkvæmt 6. gr. og 2. mgr. 14. gr. skal greida fyrir 

lögregluaðstoð sem að mati lögreglustjóra er þörf á við flutninginn. 

lögreglustjóri getur krafist þess að kostnaður þessi verði greiddur fyrirfram eða að sett 

verði trygging sem hann metur gilda fyrir greiðslu hans.
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16. gr. 

Nota má ökutæki sem er stærra eða þyngra en leyft er í reglugerð þessari ef notkun þess 
var heimil samkvæmt eldri reglum. 

Bifreiðaettirlit ríkisins getur til 1. ágúst 1988 heimilað skráningu ökutækis sem er lengra 

en leyft er í reglugerð þessari ef notkun þess hefði verið leyfð samkvæmt eldri reglum. enda 

hafi ökutækið verið keypt fyrir gildistöku reglugerðarinnar. 

17. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 75. og 76. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 

1987, öðlast gildi 1. mars 1988. 

Jafnframt falla úr gildi 2. og 3. gr. og 3. mgr. 14. gr. reglugerðar um gerð og búnað 
ökutækja, nr. 51 15. maí 1964. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson. 

26. febrúar 1988 REGLUGERÐ Nr. 108 

um gerð og búnað bifreiða o.fl. 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Sérhvert ökutæki skal svo gert og því haldið þannig við, að nota megi án þess að af því 

leiði hætta eða óþægindi fyrir aðra eða skemmd á vegi. 

2. gr. 

Bifreið skal þannig hönnuð og úr garði gerð að hún þoli það álag sem eðlilegt má teljast 

að hún verði fyrir og sé nothæf án þess að valda annarri umferð hvers konar hættu og 

óþægindum. Bifreið skal þannig haldið við að hún þoli þá notkun sem hún var skráð fyrir. 

TS
 

Styrisbunadur. 

3. gr. 
Stýrisbúnaður bifreiðar skal þannig gerður að unnt sé að stýra henni á auðveldan og 

öruggan hátt. 

Stýrisbúnaður, að meðtöldu stýri, flautuhring og stýrisöxli, skal þannig gerður að hann 

valdi ökumanni sem minnstri hættu við árekstur. 

Þegar ekið er í hring má minnsti beygjuradíi ekki fara yfir 12 m, mælt á þá brún bifreiðar 

sem yst er í hringnum. 

4. gr. 

Hemlabúnaður. 

Í bifreið skal vera þrenns konar hemlabúnaður: Aksturshemill, stöðuhemill og 

neyðarhemill. 

Ljósabúnaður. 

5. gr. 
Á bifreið skal vera ljósabúnaður sem hér segir: 

1. Minnst tvö ljósker með „E“ eða „DOT“ merki að framan fyrir háljós sem lýsa hvítu eða 

daufgulu ljósi og tengjast bláu gaumljósi í mælaborði.
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Tvö ljósker með ,,E-" eda ,,DOT-" merki að framan fyrir lágljós sem lýsa hvítu eða 

daufgulu ljósi. 

Tvö ljósker að framan fyrir stöðuljós sem lýsa hvítu eða daufgulu ljósi. 

Minnst tvö ljósker að framan fyrir breiddarljós sem lýsa hvítu ljósi ef bifreið er breiðari 

en 2,30 m. Ef bifreiðin er yfirbyggð skulu einnig vera minnst tvö ljósker að aftan fyrir 

breiddarljós sem lýsa rauðu ljósi. 

Minnst tvö ljósker að framan, minnst tvö ljósker að aftan og minnst eitt ljósker sýnilegt 

frá hvorri hlið fyrir stefnuljós sem lýsa rauðgulu blikkandi ljósi. Í mælaborði skal vera 

blikkandi grænt gaumljós fyrir stefnuljósin. 

Minnst tvö ljósker að framan, minnst tvö ljósker að aftan og eftir atvikum minnst eitt 

ljósker sýnilegt frá hvorri hlið fyrir hættuljós sem lýsa rauðgulu blikkandi ljósi. Ljósin 

skulu lýsa samtímis eða fremri og aftari á víxl. Í mælaborði skal vera blikkandi gaumljós 

fyrir neyðarljósin. 

Hættuljós eru ætluð til notkunar ef ökutæki stendur óökufært á vegi eftir árekstur, 

skemmd eða bilun þannig að annarri umferð stafi hætta af. 

Minnst tvö ljósker að aftan fyrir afturljós sem lýsa rauðu ljósi. 

Minnst tvö ljósker að aftan fyrir hemlaljós sem lýsa rauðu ljósi um leið og aksturshemli 

er beitt. 

Minnst tvö rauð glitaugu að aftan. 

Ljósker, eitt eða fleiri, fyrir númersljós sem lýsa aftara skráningarmerki hvítu ljósi. 

Tvö ljósker að framan fyrir dagljós sem lýsa hvítu eða daufgulu ljósi sem alltaf logar 

þegar bifreiðin er í akstri ef aðalljós (há- eða lágljós) eru ekki kveikt. 

Dagljós koma í stað aðalljósa þegar hvorki er skuggsýnt né skyggni lélegt. 

Mælaborðsljós sem lýsir upp hraðamæli. 

6. gr. 

Á eftirtöldum bifreiðum skal enn fremur vera ljósabúnaður sem hér segir: 
Bifreið sem ætluð er til neyðaraksturs skal búin minnst einu ljóskeri sem lýsir bláu 

blikkandi ljósi í allar áttir. 

Bifreið sem vegna vinnu er notuð á þann hátt að sérstakri hættu getur valdið annarri 

umferð skal búin minnst einu ljóskeri fyrir gult blikkandi ljós. Ljósið skal vera sýnilegt 

frá öllum hlíðum. 

Ljósker fyrir gult blikkandi ljós skal vera á: 

bifreið sem vegna vinnu er notuð þannig að ekki er farið ettir fyrirmælum 

umferðarlaga, 

b) bifreið sem notuð er til að leiðbeina eða vara við sérstökum flutningum sem geta 

verið til verulegrar hættu fyrir aðra umterð, 

c) bifreið sem notuð er í vegavinnu eða við snjómokstur meðan á vinnunni stendur. 

Taka skal ljóskerið af eða setja yfir það ógagnsæan poka þegar bifreiðin er ekki 

lengur í slíkri vinnu. 

d) Þifreið sem gerð er fyrir björgunarstarf og búin er sérstökum tækjum. 

Ljós þessi eru ætluð til notkunar þegar ekki er farið eftir fyrirmælum umferðarlaga, 

þegar verið er að vara við sérstökum flutningum, í vegavinnu, við snjómokstur eða við 

björgunarstörf, þar á meðal drátt annars ökutækis. 

Leigubifreið skal hafa eitt gult þakljós jafnlangt frá ystu brúnum hennar með 

áletruninni „TAXI“ bæði að framan- og aftanverðu. Ljósið skal nota þegar bifreið er í 

notkun sem leigubifreið og laus til afnota fyrir leigutaka. 

Bifreið sem er lengri en 8 m eða viðurkennd sem hluti samtengdra ökutækja skal á 

hvorri hlið búin gulum glitaugum með „E-“ eða „„e-* merki eða gulum ljósum sem sjást 

greinilega í minnst 300 m fjarlægð án þess að blinda. 

a
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T. gr. 

Á bifreið má vera ljósabúnaður sem hér segir. 

Auka háljós til notkunar utan þéttbýlis þegar öruggt er að þau blindi ekki vegfarendur 

sem á móti koma. 

2. Þokuljós. 

3. Aðvörunarljós um eftirvagn eða tengitæki. 

4. Hliðarljós. 
5. Glitaugu að framan. 

6. Glitaugu á hliðum. 

7. Vinnuljós eða leitarljós. 

8. Ljós fyrir akstur aftur á bak. 

9. Þokuafturljós. 

10. Mælaborðsljós, inniljós, ljós í farþega-, farangurs- og vörurými. 

11. Aukaljós vegna neyðaraksturs, háð sérstöku leyfi dómsmálaráðuneytisins. 

12. Framúrakstursljós. 

13. Auka hemlaljós. 

14. Hliðarstöðuljós. 

15. Auglýsingaljós. 

16. Aukaljós er sýni breidd bifreiðar. 

=
 

8. gr. 

Ekki mega önnur ljósker eða glitaugu vera á bifreið en þau sem nefnd eru í $.—". gr. 

Þau verður að setja á í samræmi við fyrirmæli Bifreiðaettirlits ríkisins. 
Þar sem fleiri en eitt ljósker eða glitauga gegna sama hlutverki skal fjöldi þeirra vera 

jöfn tala og þeim komið fyrir í pörum í sömu hæð, eitt hvoru megin og jafnlangt frá ystu brún 

bifreiðarinnar. Ljós eða endurskin frá umræddum ljósum skal hafa sama lit og því sem næst 

sama ljósstyrk. Ljós sem gegna sama hlutverki skulu þannig tengd að par eða öll logi 

samtímis. 

Mesta samanlagt ljósmagn allra ljósa sem geta logað samtímis framan á bifreið má vera 
allt að 300.000 candela (tilsvarandi 480 lux, 25 m framan við ljóskerin). 

Ljósker skulu þannig gerð og fest við bifreið að þau tifi ekki og stilling þeirra geti ekki 

raskast sjálfkrafa. Ljósker fyrir háljós, lágljós og þokuljós skulu þannig gerð að hægt sé að 

stilla þau nákvæmlega á öruggan hátt. 

Ljóskerum og glitaugum sem skylt er að hafa á bifreið og hún er samþykkt með má ekki 
breyta án samþykkis Bifreiðaettirlits ríkisins. 

Aðbúnaður ökumanns og farþega. 

9. gr. 

Sæti bifreiðar eiga að vera traust og vel fest. Á þeim mega ekki vera hvassar brúnir eða 

útstæðir hlutir sem valdið geta meiðslum við snögga hemlun eða árekstur. Veltisæti verður 

að vera hægt að festa örugglega í notkunarstöðu. 

Sæti ökumanns skal þannig gert og komið fyrir að aðstaða hans við akstur sé þægileg og 

örugg. Sæti farþega skulu þannig gerð að þægileg séu í notkun og þannig komið fyrir að þau 

eða farþegar í þeim hindri ekki ökumann við akstur. Farþegasæti mega ekki vera framar en 

sæti ökumanns. 

Sætafjöldi ákvarðast af rými bifreiðar og leyfðri heildarþyngd. 

Útsýn. 

10. gr. 

Bifreið skal þannig gerð að ökumaður hafi góða útsýn úr sæti sínu fram fyrir hana og til 

beggja hliða.
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Framrúður skulu vera úr viðurkenndu lagskiptu öryggisgleri. Aðrar rúður skulu vera úr 

viðurkenndu öryggisgleri. 

Til að hreinsa framrúðu skulu vera vélknúðar þurrkur og rúðusprautur að utan er 

hreinsi rúðuna/rúðurnar bæði vinstra og hægra megin á hæfilega stóru svæði. 
Báðum megin ofan og innan við framrúðu skal vera stillanlegt sólskyggni. 
Í hverri bifreið skal vera búnaður fyrir heitan blástur til að fjarlægja móðu og hrím af 

framrúðu. 

Í bifreið skulu vera minnst þrír stillanlegir baksýnisspeglar, af þeim skal einn vera inni 

og einn á hvorri hlið. Innispegil þarf ekki, ef bifreiðin er þannig gerð að spegillinn nýtist 
ekki. Speglar skulu þannig gerðir og komið fyrir að ökumaður geti séð veginn til hliðar við 

og fyrir aftan bifreiðina. 

Upphitun og loftræsting. 

ll. gr. 

Lokað ökumanns- og farþegahús bifreiðar skal vera hægt að hita upp og loftræsta á 
viðunandi hátt. 

Inn- og útgangur (læsingar). 

12. gr. 

Dyrum sem veita aðgang að rými ökumanns skal vera hægt að læsa tryggilega. 

Heimilt er að nota rennihurðir sem Bifreiðaeftirlit ríkisins viðurkennir. 

Hraðamælir. 

13. gr. 

Í bifreið skal vera mælir sem sýnir hversu hratt henni er ekið í km/klst. 

Hljóðmerki. 

14. gr. 

Í bifreið skal vera tæki til að gefa með hljóðmerki er sé hæfilega hljómmikið og með 

jafnri tónhæð (tíðni). 

Bifreið sem ætluð er til neyðarasksturs má ennfremur vera búin sérstökum tækjum með 

breytilegri hljóðgjöt. 

Grind, burðarvirki og höggvarar. 

15. gr. 

Grind og/eða önnur burðarvirki bifreiðar skulu hafa nægan styrk í samræmi við mesta 

heildarþunga. 

Fjöðrun og höggdeyfar — öxlar. 

16. gr. 

Hjól bifreiðar skulu vera fjaðrandi og fjöðrunin nægjanlega höggdeyfð. Öxlar, fjaðrir 

og höggdeyfar skulu vera nægjanlega sterkir í samræmi við hámarks öxulþunga. 

Bifreiðaeftirliti ríkisins er heimilt að veita undanþágur varðandi fjöðrun og höggdeyt- 

ingu fyrir ökutæki til sérstakra nota. 

Hjól, hjólbarðar, naglar og keðjur. 

17. gr. 

Á hjólum bifreiðar skulu vera nægjanlega burðarmiklir loftfylltir gúmíhjólbarðar eða 

aðrir með sambærilega eiginleika. 

Slitflötur skal vera mynstraður og dýpt raufa skal vera minnst Í mm hvar sem er á 

slitfletinum.
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Þegar snjór eða ísing er á vegi skal hafa snjókeðjur á hjólum eða eftir akstursaðstæðum 

annan búnað, t.d. grófmynstraða (vetrarmynstur) hjólbarða með eða án nagla, sem veitt 

getur viðnám. 

'  Keðjur og neglda hjólbarða má ekki nota á tímabilinu frá 1. maí til 15. október nema 
þess sé þörf vegna sérstakra akstursskilyrða. 

Hjólhlífar. 

18. gr. 

Á bifreið skulu vera hjólhlífar og/eða annar búnaður, t.d. aurhlífar, til varnar því að 

vegfarendur verði fyrir aurslettum og grjótkasti. 

Þjófnaðaröryggi. 

19. gr. 

Auk hurðalæsinga sem tilgreindar eru í 12. gr. skal í bifreið vera innbyggður 

gangsetningarlás eða annar búnaður, svo sem stýrislás eða gírlás, til að fyrirbyggja að 

óviðkomandi maður geti ekið henni. 

Hreyfili. 

20. gr. 

Afl hreyfils bifreiðar skal vera minnst 6 kw (8 hö) (Din 70020) å hvert tonn 

hámarksheildarþunga án eftirvagns en 5 kw (7 hö) (Din 70020) með eftirvagni. 

Eldsneytiskerfi. 

21. gr. 

Eldsneytiskerfi bifreiðar skal vera traust og lekalaust. Kerfið skal vera þannig gert, 

staðsett, fest og varið að ekki skemmist þótt það verði fyrir hnjaski eða hitaáhrifum. Komi 

leki að kerfinu verður eldhætta að vera útilokuð eftir því sem hægt er. 

Útblásturskerfi. 

22. gr. 

Útblásturskerfi frá hreyfli og hitagjafa skal vera þétt og þannig komið fyrir að það flytji 

útblásturinn frá bifreiðinni á örugggan hátt án þess að valda farþegum eða öðrum 

vegfarendum hættu eða óþægindum. Óheimilt er að leiða útblástursloft vélar um farþegahús 

bifreiðar. 

Mengun. 

23. gr. 

Bifreið skal þannig gerð og viðhaldið að hún valdi sem minnstri mengun og er þar átt 
við: 

1. Lekamengun: Kælivökvi, smurolía og eldsneyti. 

2. Hávaðamengun: Hávaði sem stafar frá bifreið má ekki fara yfir tiltekin mörk 

mælt við staðlaðar aðstæður. 

3. Utblástursmengun: Frá bifreið má ekki stafa ónauðsynlegur sýnilegur reykur 

og magn skaðlegra efna í útblæstri verður að vera innan 

settra marka, þótt ósýnileg séu.



Nr. 108 290 26. februar 1988 

Rafkerfi. 

24. gr. 

Rafkerfi bifreiðar skal vera hannað til að flytja þann straum sem því er ætlað. Leiðslur 

eiga að vera vel einangraðar og þannig lagðar og festar að þær verði ekki fyrir hnjaski, of 

miklum hita eða tæringu (sýra). 

Frá rafkerfinu mega ekki stafa ónauðsynlegar rafsegulbylgjur sem valdið geta truflun á 

fjarskiptum (útvarpi/sjónvarpi). 

Drifbúnaður. 

25. gr. 

Bifreið að eigin þyngd 400 kg eða meira skal einnig gerð til aksturs aftur á bak fyrir 

eigin vélarafli. 

Tengibúnaður fyrir eftirvagn. 

26. gr. 

Sá hluti vagntengis sem festur er við bifreið skal vera traustur, vel festur, auðveldur og 

öruggur í notkun og ekki hviklæstur. Tenginu skal komið fyrir samkvæmt fyrirmælum 
framleiðanda bifreiðar. 

Þyngdardreifing. 

21. gr. 

Bifreið skal þannig gerð að eigin þungi og mesti heildarþungi dreifist sem jafnast á hjól 

á sama öxli. Minnst 20% af eigin þunga og heildarþunga verður að hvíla á stýrðu hjólunum. 

Gengið er útfrá að þungadreifing farms sé jöfn um allt farmrýmið. 

Yfirbygging. 

28. gr. 

Bifreið verður að vera þannig gerð að utanverðu að hún valdi ekki óþarfa skemmdum 

eða meiðslum við árekstur. 

Merki. 

29. gr. 

Á bifreið skal vera flötur bæði að framan og að aftan fyrir skráningarmerki. 

Í hverri bifreið skal vera greinilega greypt (af framleiðanda) nafn framleiðanda eða 

vörumerki og verksmiðjunúmer. 

Breytingar á bifreiðum. 

30. gr. 

Allar breytingar á bifreið frá því sem fram kemur í gerðarskoðun og umsókn um 

skráningu skulu háðar samþykki Bifreiðaeftirlits ríkisins. 

Viðgerðir. 

31. gr. 

Bifreið sem orðið hefur fyrir verulegu tjóni við árekstur, útafakstur eða á annan hátt 

skal færð til skoðunar að viðgerð lokinni áður en hún er tekin í notkun. 

Skoðun — Viðurkenning. 

32. gr. 

Þegar ný gerð eða árgerð bifreiðar er flutt til landsins skal hún færð til sérstakrar 
gerðarskoðunar hjá Bifreiðaeftirliti ríkisins þar sem gengið er úr skugga um að búnaður 

hennar allur sé í samræmi við settar reglur.
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Öryggisbúnaður. 
33. gr. 

Bifreið með leyfilegan heildarþunga allt að 3500 kg skal búin þriggja festu rúlluðryggis- 

beltum (þar sem þeim verður við komið, annars tveggja festu) fyrir ökumann og farþega í 

framsæti. Ennfremur skal fólksbifreið fyrir 8 farþega eða færri búin sams konar öryggisbelt- 

um fyrir farþega í sætum sem snúa fram nema veltisætum. Óheimilt er að nota önnur 

öryggisbelti en þau sem Bifreiðaettirlit ríkisins hefur viðurkennt. 
Í fólksbifreið fyrir 8 farþega eða færri skulu vera hnakkapúðar af viðurkenndri gerð 

fyrir ökumann og farþega í framsæti. 

Í hópbifreið skal vera sjúkrakassi af viðurkenndri gerð. Þar skulu og vera slökkvitæki af 
viðurkenndri gerð. 

Í bifreið skal vera minnst einn viðvörunarþríhyrningur af viðurkenndri gerð. 

Viðvörunarþríhyring skal nota til að vekja athygli vegfarenda á bilaðri bifreið sem 
stöðvast hefur þar sem bannað er að leggja ökutæki eða þar sem annarri umferð getur stafað 

sérstök hætta af. Þríhyrninginn skal setja upp 50 til 100 m frá hinu bilaða ökutæki. 

Búnaður fyrir farm. 

34. gr. 

Búnaður fyrir farm og til festingar á farmi skal vera traustur, hentugur og tryggilega 
festur við bifreiðina svo að ekki sé hætta á að farmur raskist í flutningi. 

Ýmis ákvæði. 
35. gr. 

Ákvæði 134. gr. gilda um bifreiðir sem skráðar verða fyrsta sinni hér á landi frá 1. 
mars 1988 að telja. 

Eftirtalin ákvæði taka þó eigi gildi fyrr en 1. janúar 1989: 

a) ákvæði um „E-“ og „DOT-“ merki á ljóskerum og perum, sbr. 1. og 2. tölul. S. gr. 

b) ákvæði um dagljós, sbr. 11. tölul. 5. gr. 

c) ákvæði um útispegla, sbr. 10. gr. 
d) ákvæði um öryggisbelti, sbr. 1. mgr. 33. gr. 

e) ákvæði um viðvörunarþríhyrning, sbr. 4. mg 

36. gr. 

Dómsmálaráðherra getur sett nánari reglur um gerð og búnað bifreiða. Þar til slíkar 

reglur hafa verið settar gilda ákvæði reglugerðar um gerð og búnað ökutækja o.fl., nr. $1 15. 
maí 1964, með síðari breytingum, til fyllingar á ákvæðum reglugerðar þessarar eftir því sem 

við á. 

37. gr. 

Ákvæði 11. tölul. 5. gr. um dagljós gilda um notkun dagljósa á bifreiðum og bifhjólum 

frá 1. mars 1988. 

38. gr. 

Frá 1. janúar 1989 eru bönnuð viðskipti með: 

a) ljósker og perur fyrir háljós og lágljós án „E-“ eða „DOT-“ merkja, sbr. 1. og 2. tölul. 

5. gr. 

b) framrúður sem ekki eru úr viðurkenndu lagskiptu öryggisgleri, sbr. 10. gr.
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39. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987, öðlast 

gildi 1. mars 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson. 

Nr. 109 26. febrúar 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 223/1987 um sérstakt jöfnunargjald 

á kartöflum og vörum unnum úr þeim. 

1. gr. 

1. gr. orðist svo: 

Greiða skal í ríkissjóð við tollafgreiðslu sérstakt jöfnunargjald af kartöflum og vörum 

unnum úr þeim, þannig: 

Af kartöflum og vörum sem flokkast undir eftirtalin tollskrárnúmer í viðauka Í við lög 

nr. 55/1987, sbr. lög nr. 96/1987 um breytingu á þeim lögum, skal greiða 50% jöfnunargjald: 

0710.1000 1105.2001 1108.1309 

0711.9001 1105.2009 1903.0009 

0712.1000 1108.1301 2001.9001 

Af kartöflum og vörum sem flokkast undir tollskrárnúmerin 1903.0001 og 2005.2000 í 
viðauka | við lög nr. 55/1987, sbr. lög nr. 96/1987 um breytingu á þeim lögum, skal greiða 

100% jöfnunargjald. 

Af kartöflum og vörum sem flokkast undir tollskrárnúmerið 2004.1000 í viðauka I vid 

lög nr. 55/1987, sbr. lög nr. 96/1987 um breyting á þeim lögum, skal greiða 190% 

jöfnunargjald. 

Ráðherra er heimilt að fella niður jöfnunargjald af vörum sem falla undir framan- 

greinda tollflokka, enda séu vörurnar fluttar inn sem hráefni til umtalsverðrar innlendrar 

iðnaðarframleiðslu. 

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 og tekur til þeirra vara sem um ræðir í 1. gr. og ótollafgreiddar eru á þeim tíma. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 1/1987 um sérstakt jJöfnunargjald af kartöflum og 

vörum unnum úr þeim. 

Landbúnaðarráðuneytið, 26. febrúar 1988. 

Jón Helgason. 

Guðmundur Sigþórsson.
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GJALDSKRÁ 

yfir efna- og örverurannsóknir er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins annast. 

l.gr. 

Nr. 110 

Gjald Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins fyrir útselda vinnu skal vera sem hér segir: 

kr/klst 
l. Sérfræðingur ........ RA BR 

2. Aðstoðarmaður „.................... AR 

3. Sérfrædingur, rannsåknaadstada notud 

4. Adstodarmadur, rannsåknaadstada notud ....................…. 

2.gr. 
Gjöld fyrir reglubundnar efna- og örverurannsóknir er stofnunin annast skulu vera s 

hér segir: 

Efnarannsóknir. 

Fiskmjöl: 

Vatn ........ HI IR A 

Salt RN 

Fita 00.00.0000 

Aska „0. even SANNAR 

Ammoniak 0. veveeee AR 

Sandur ......0.0.0.0.. 0 HR 
Kaleíum .......... eeeeeeeerrrnee BR 
FOSfÓr ........0 sr rsrenrnne 
DMNA gasgreining ..... RSA ker r rer s sekserne errnee 
Óbundnar fitusýrur í mjölfitu .......0.0.0..0.0.. 0... 

Nítrít í fóðri og fóðurvörum .............0..0..0. 00. 
Lýsi og harðfeiti: 

Vítamín A. ........0.0 0 ener ere reee 

Óbundnar fitusýrur ....... AAA er renere 

Syrutala 00... HI 

Jodtala „.....0..0... eeeeeeenene ennen nerne veere rrneee 

Sáputala ............. ener rrree 

Edlisbyngd (pyknometer) ses eee eeveenene 

Slip-point ARNA 

Mæling á vítamín D;ílýsi ..... - AR BARA 

Mæling á A- og D-vítamín ílýsi .................... BN 

Ósápanlegt 00.00.0000 ssseseseeeeeeeneeee ARA 

Peroxydtala ......0.0.0.000... eveeeeereee HI 
Litarmæling (Lovibond) ........... BR HINIR 
Ljósbrot við 200C 00 HR 

Natríumsápa .........0.00 RA 

Fitusýrugreining ...................... AR 

Vainsmæling með toluol ...... ARNA BAR 

Salt: 

Klóríð (títer) „.................... FARI 

Kalcium ........0.0. 

Magnium ................. eu eek essensen erne re rese 

Sulfat 00 AR BR 

Óleysanlegt í vatni ...........0.... FARA RARRRRRIR 

Raki og bundið vatn ................... HR SIN 

Járn... nen never 

l 

1 

1 

1 

LD
 

430 

140 

860 

570 

wo
 

I
 

I
)
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Aðrar efnarannsóknir: kr. 

Undirbúningur .............0..0000 000 krek enken kk kk s rr k ere er r rr kr res 330 

Vatn, salt, fita prótein, o.fl. samkvæmt gjaldskrá fyrir mjöl 

Trimethylamin (TMA) ........0%% 2000. k kk ener k kt ktr eres k rr k rr res 705 

i YANS EEN EILER LEEE 705 

Kvikasilfur i matvælum ................0 000. kr ert rk kk er kr rrrgee 1 260 

Mæling å D-vitamini i 6dru en lysi ...…. rr erne 9 960 

Ákvörðun å målmum med atom absorption .............00sseseeeekee kreere kk ren kk kkken … 1325 

Frítt klór í vatni .................0.. 000. ke ese ske k kerner rkk rr s ener rr en rer rskrre 180 

Rotvarnarefni m. gasgreiningu ............20eueeeeseeke nesker ktr eres rr rr tern krrre 6 415 

C-vitamin i matvælum ...........2.000esueeeeeeeek ener e rene k ert kk k rer s rr s rr kk nes 3 455 

Drip (vatnstap við þiðnun) ...........sssseeeeekeeek erne kr erne k ker k ker k ktr rr rr kr rer 630 

Niítrít í fóðri og fóðurvörum ...........222sseeneeeeeenre sener kr r kr r ker kkrk rr k tre k rr tree 875 

Hexametylentetramin ilagmeti ...............0ssereeeer enker kr ere rk ek k rr rer kreere 2 015 

Vigtun og talning årækju o.fl. ...........0ssesseeeeese rese re rer kk r kerne rr ken kk enke … 790 

Mæling á sykrum i sild ...........ss0seeeeeeek een rer e kk r keen rs r ker kk r ker rers 3 385 

SýrustigpH ..........2..0..0 0000 aðra … 260 

AFSEN „0... ERE KEE 1 570 

Histamín ................0.... 2 k een rk es rk renere ker k res rr rr r ren 3 790 

JÖÐ suse kernen ee ek reee ser er eee r kk r rr r rr ke rr rr rr 1 605 

Sulfit .......ssssseeeeneeeeeeeeee eee nn enken reeks kk rr r kreere kk gren 4 140 

Sild: 
Stærdarflokkun 1185 

Sild lengdarmæld,vigtud, hausskorin, slógdregin og hökkuð. 

Framangreint gjald gildir fyrir allt að 100 síldarsýni. Ef færri 

eru Í sýni greiðast (3/4) gjalds. 

Efnagreiningar séu samkvæmt gjaldskrá 

Örverurannsóknir: 

Undirbúningur sýnis ..............0..0 0000. ker kk erne n ker kk kr r kk rrre 435 

Talning vid ræktun, eins konar ............ssseeeeeeveev ener rn kk kk k skr rr kk kkrkkner 410 

Talning vid ræktun, tvenns konar ..............sseseeeeess keen ek ker rr kk kr r rr rk enes 760 

Kólígerlar, MPN ........ssseeeeeeeeeke ken k erne k ener ek kk k ekte ktr eks rr rr k kk rre 605 

Staphylococcus aureus ...........20seeeeeeeeve kernerne kk k kk k kr ker eres rr kr kes . 475 

Ger- og myglusveppir ................ NA AAARÐ NANNA rknse 410 

RODAC-skálar með æti ...........%%...0.ðnn kese rer s rese rk ken 55 kr/stk 
Sulfit-afoxandi Clostridia/hitað ...........0su0eueeeeeeeeee dene nere k kernerne eks knnns … 465 

Bacillus/hitað .......2sseuseeeeeeeeeeenenee vennen k keen nere sekserne kernens kr kgee 465 
Clostridium perfringens .............220ussseueeeeeek kk ere k rr ktr res ksekk rekte rss rr rer 630 

Salmonella ..............0 00 ekk kr kreere kreere kes … 975 

Rodagerlar ......000eeseeeueeeeeeneen ener nen erne k ken kreere rn gren a 410 

Slímgerlar ...........0...00 0. k ener k venerne nen kk kk ser k ere kk ee 410 

Ræktun fyrir niðursuðuvörur ........20ssseeeeeeeeees ere kr es k rer rr k kk kr tk rr krree AR 560 

Loftfirrð ræktun ........0....0.. 00. kk kr k rene rrrnns IR 550 

Sterilitetspråfanir å lyfjum ..............0ssseeueeseenek kernerne kk kr sker kernerne … 2 000” 

Greining med API20E .....….....0sseeeeeeeeskk kernerne kr keg kerner kk kk k kr ktr ken 1 295” 

*Undirbúningur innifalinn 

Framleiðslusýni (allt innifalið): 

Niðursoðið lagmeti 1 630 

Niðurlagt lagmeti 2330 

Endursýni tekið skv. sýnatökuáætlun Il ...............%%%..00n0rnr rns kerner skr kr gren 1745 

Endursýni tekið skv. 99% reglu .............02. 0000 nn enken nnnen ARA 3 485 
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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 340 kr. fyrir hvert vottorð. 

5.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 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins annast, nr. 557/1987. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 23. febrúar 1988. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
Gylfi Gautur Pétursson. 

23. febrúar 1988 

AUGLYSING Nr. 111 

um staðfestingu á deiliskipulagi í Reykjavík. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 22. febrúar 1988 

staðfest deiliskipulagsuppdrátt af miðbæ Reykjavíkur (Kvosinni), sbr. þó bréf, dags. sama 

dag til borgarstjórnar Reykjavíkur. 
Uppdráttur þessi var samþykktur af borgarstjórn Reykjavíkur 1. október 1987 og 

afgreiddur í skipulagsstjórn ríkisins 11. nóvember 1987. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. febrúar 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. - a 

Hallgrímur Dalberg. 
B 21
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AUGLYSING 

um tilgreiningu einingartölu vara í adflutningsskyrslu. 

I. gr. 

Í aðflutningsskýrslu skal tilgreinaeiningartölu(stykkjatölu, rúmmetratölu, lítratölu eða 

paratölu eftir því sem við á) eftirfarandi vörutegunda, ásamt tollskrárnúmerum þeirra: 

  

Tollskrárnúmer Vörutegund 

0106.0001 Minkar 

0106.0002 Refir 

0106.0003 Kanínur 

2204.1000- Vín og áfengi 

„9009 37 

„1000- Trjáviður 

  

   

    

4404.2000 757 

4407.1001- 7 

4408.9000 Es 

4410.1001- 7 

4413.0009 7 

6401.1000- Skófatnaður 

6405.9009 =, 

8407.2100- Hreyflar 

8407 6 7 

8408. - 

8408. ”” 

8418. Kælitæki til heimilisnota 

8418.2100 7 

S418. - 

8418.2 - 

8418.30 - 

8418.3 7 

8418.4001 Frystiskåpar til heimilisnota 

8421.1201 Taupurrkarar 

8421.3901 Lofthreinsunartæki 

  

    
   

   

100 Uppbvottavélar 

2000 Turnkranar 

>.3000 Bómukranar á súlufótum 

7.1000 Gaffallyftarar 

27.2000 7 

28.1001 Lyftur til vöru- og mannflutninga 

3 Lyftur og færibrautir 

Jarðýtur 

Vegheflar 

Á mokstursvélar 

Ámoksturstæki fyrir almennar hjóladráttarvélar 

Diskakerfi 

Vélknúnar garðsláttuvélar, með sláttubúnaði sem snýst á lóðréttum fleti 

Aðrar 

„1900 Aðrar sláttuvélar, þ.m.t. sláttuhjól fyrir dráttarvélar 

2000 Rakstrar- og snúningsvélar 
„3001 Rótar- eða hýðisuppskeruvélar 

433.5300 Flokkunarvélar 

  

3.6000
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Tollskrárnúmer Vörutegund 
  

8437 

8447 

8447.2000 

6450.1100 

8450.1200 

8450.1900 

8451.2100 

8451.3001 

8452.1000 

8452.2100 

8452.2900 

8465.1001 

8465.9101 

8465.9201 

8465.9301 

8465.9401 

8465.9501 

8465.9601 

8465.9901 

8469.1000 

8469.2100 

8469.2900 

8469.3100 

8469.3900 

8470.1000 

8470.2100 

8470.2900 

8470.3000 

8470.4000 

8470.5000 

8471.1000- 

8471.9900 

8472.1000 

8472.2000 

8472.3000 

8509.1000 

8509.4001 

8510.1000 

8516.4001 

8516.4009 

8516.5000 

8516.6001 

8516.6002 

8516.7100 

8516.7200 

8519.2100- 

8519.3900 

8521.1009- 

8521.9009 

8526.1000 

8526.9100 

8527.1100 

8527.1900 

8527.2100 

8527.2900 

8527.3100- 

8527.3900 

8528.1009 

000 

100- 

1 

1 
2 

Prjónavélar 

Þvottavélar 

Þurrkarar 

Strauvélar 

Saumavélar til heimilisnota 

Aðrar saumavélar 

Trésmíðavélar 

Rafmagnsritvélar 

Aðrar ritvélar 

Reiknivélar 

Bókhaldsvélar 

Stimpilpeningakassar 

Gagnavinnsluvélar 

Fjölritunarvélar 

Áritunarvélar 

Póstflokkunar- og frímerkjavélar 

Rvksugur 

Hrærivélar 
Rafmagnsrakvélar 

Rafmagnsstraujárn til iðnaðarnota 

Önnur rafmagnsstraujárn 

Örbylgjuofnar 
Rafmagnseldunarvélar og eldunarhellur 

Aðrir ofnar 

Katfi- og tevélar 

Brauðristar 

Plötuspilarar og plötusnúðar 

Myndbandsupptökutæki og myndbandsflutningstæki, þó ekki fyrir sjónvarpsstarf 

semi 

Ratsjár- og loftskeytamiðunartæki 

Útvarpstæki, ferðatæki 

Útvarpstæki í bifreiðar 

Önnur útvarpstæki 

Litsjónvarpstæki
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Tollskrárnúmer Vörutegund 

8528.2009 Svart/hvít sjónvarpstæki 
8701.1000 Aðrar dráttarvélar 

8701.2000 Dráttarbifreiðar fyrir festitengivagna 

8701.3000 Beltadráttarvélar 

8701.9001 Almennar hjóladráttarvélar 

8701.9009 7 
8702.1001- Bifreiðar og önnur ökutæki 

8706.0009 - 
8711.1000- Bifhjól og reiðhjól með hjálparvél 

8711.5000 77 
8712.0000 Reiðhjól 
8715.0000 Barnavagnar 

8716.1000 Tengivagnar og festivagnar, til íbúðar eða ferðalaga 

8716.2000 Tengivagnar og festivagnar, til landbúnaðarnota 

8801.1000 Svifflugur og svifdrekar 
8802.1100- Önnur loftför 
8802.5000 7 
8901.1001- Skip og båtar 

8903.9909 7 
8904.0000 Dráttarbátar 

8905.1000- Dýpkunar- og dæluskip, flotkranar o.fl. 

8905.9000 Skip og bátar 

8906.0000 57 

8907.1001 Sjónaukar 

9005.1000 Skyndiljósmyndavélar 

9006.4000 Myndavélar með linsumyvndleitara, fyrir filmur í rúllum sem ekki eru meira en 35 

9006.5100 mm að breidd 

Aðrar myndavélar, fyrir filmur í rúllum sem eru minna en 35 mm að breidd 

9006.5200 Aðrar myndavélar, fyrir filmur í rúllum sem eru 35 mm að breidd 

Aðrar myndavélar 

9006.5300 Kvikmyndatökuvélar 

9006.5900 ” 

9007.1000- Vasa- og armbandsúr o.þ.h. 

9007.1900 hyre 
9101.1100- Píanó 

9102.9900 7 

9201.1000 Flyglar 

9201.2000 Annað 

9201.9000 Orgel 

9203.0000 Píanó 
9207.1001 Orgel 

9207.1009 Haglabyssur 

9303.2000 Rifflar 

9303.3000 

2. gr. 

Auglýsing þessi sem sett er samkvæmt heimild í 15. gr. tollalaga nr. 55/1987 skal öðlast 

gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðunevtið, 19. febrúar 1987. 

F.h.r. 

Indriði H. Þorláksson.   
Guðrún Asta Sigurðardóttir.
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REGLUGERÐ 

um veitingu veiðileyfa til nýrra og nýkeyptra fiskiskipa. 

I. gr. 

Við veitingu veiðileyfa til íslenskra fiskiskipa 10 brl. og stærri koma aðeins til greina þau 

fiskiskip, sem botnfiskleyfi fengu á árinu 1985 og ekki hafa horfið varanlega úr rekstri, 

ennfremur ný og nýkeypt skip hverfi önnur sambærileg úr rekstri. 

2. gr. 

Sjávarútvegsráðuneytið úrskurðar, hvort um sambærileg skip sé að ræða skv. 1. gr. og 

við mat á því skal leggja til grundvallar rúmtölu skipa, sem er margfeldi eftirgreindra 
hönnunarmála: 

1. Lóðlínuiengdar, sem er lárétt fjarlægð milli aftari lóðlínu, sem er lóðrétt lína er gengur í 
gegnum stýrisás og fremri lóðlínu, sem er lóðrétt lína er gengur í gegnum skurðpunkt 

stefnis og hönnunarvatnslínu. 

. Mótaðrar breiddar, sem er mesta breidd á miðbandi. Þversnið skipsgrindar, sem tekið 
er mitt á milli lóðlína, nefnist miðband. 

3. Mótaðrar dýptar, að neðra þilfari, sem er lóðrétt fjarlægð frá neðra punkti miðbands við 
kjöl að efri brún þilfarsbita við byrðing. 

wo
 

3. gr. 

Rúmtala hins nýja skips má aldrei vera hærri en rúmtala þess skips sem hverfur úr 

rekstri, að viðbættum 100 m? auk 25% álags á þá samtölu. Rúmtala hins nýja skips skal þó 

aldrei vera meiri en 60% hærri en rúmtala þess skips, er hverfur úr rekstri. 

4. gr. 

Við útreikning samkvæmt 2. gr. skal byggt á gögnum tæknideildar Fiskifélags Íslands og 

Fiskveiðisjóðs Íslands. Við útreikning vegna skipa, sem hverfa úr rekstri, skal miða við 

upphafleg hönnunarmál þeirra, að viðbættri miðjulengingu, enda hafi hún verið framkvæmd 
fyrir 1. janúar 1986. 

Heimilt er að meta það sérstaklega, ef lögun skipsins er ekki hefðbundin. Sama gildir 

þegar miklum vandkvæðum er bundið að finna hönnunarmál skv. 2. gr. 

5. gr. 
Eigi reglur 1.—3. gr. ekki við vegna þess að nýtt eða nýkeypt skip, er annarrar gerðar 

en skip það er hverfur úr rekstri. skal meta afkastagetu og aflamöguleika skipsins 

sérstaklega. 

6. gr. 

Heimilt er með samþykki ráðuneytisins að taka tvö eða fleiri skip úr rekstri fyrir eitt 

nýtt. Við útreikning á endurnýjunarheimildum skal rúmtala þeirra skipa. er hverfa úr rekstri 

lögð saman, síðan skal 100 m* og 25% álagi bætt við þá samtölu sbr. 3. gr. Rúmtala hins nýja 

skips skal þó aldrei vera meiri en 60% hærri en samanlögð rúmtala þeirra skipa, er hverfa úr 

rekstri. 

7. gr. 

Séu heimildir 3. gr. til stækkunar vegna endurnýjunar skips ekki fullnýttar. er ekki 

heimilt að nýta það sem umfram er vegna annars skips.
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Råduneytinu er þó heimilt, hafi verið gerður samningur við skipasmíðastöðvar um 

raðsmíði þriggja eða fleiri skipa að víkja frá ákvæði 1. mgr., enda séu skip þau, sem hverfa 

úr rekstri, sambærileg og jafnmörg þeim sem smíðasamningur er gerður um. Um heimild 

þessa skal setja nánari reglur í samráði við Fiskveiðasjóð Íslands. 

8. gr. 

Aðeins er heimilt að veita nýju eda nykeyptu skipi veidiheimildir samkvæmt 1. gr. í stað 
skips er hverfur úr rekstri, ef eftirfarandi skilyrðum er fullnægt: 

1. Hið eldra skip hafi endanlega verið strikað út af skipaskrá Siglingamálastofnunar 

ríkisins eftir 1. janúar 1985. 

Skip það, sem strikað er út af skipaskrá Siglingamálastofnunar ríkisins, hafi a.m.k. 

síðustu tólf mánuði fyrir útstrikun af skipaskrá verið í þinglýstri eigu og rekstri þeirra 

aðila, sem hið nýja skip eiga. Heimilt er að víkja frá ákvæði þessu, að fenginni umsögn 
Fiskveiðasjóðs Íslands. 

DR
 

9. gr. 

Við yfirfærslu veiðiréttinda milli skipa skal hinu nýja skipi í eigu sama aðila úthlutað 

sömu veiðiréttindum, sem hið eldra skip hefði fengið, enda fullnægi hið nýja skip þeim 
skilyrðum, sem sett eru fyrir úthlutun þeirra veiðiréttinda. 

10. gr. 

Óheimilt er, án sérstaks leyfis ráðuneytisins að breyta nýjum og nýkeyptum skipum, 

sem veiðileyfi fá fyrst eftir 1. janúar 1986, þannig að mál þeirra sbr. 2. gr. aukist. Veiti 

ráðuneytið slík leyfi skal það gert með því skilyrði, að veiðiréttindi þeirra aukist ekki. 

ll. gr. 

Ákvæði reglugerðar þessarar taka aðeins til skipa, sem eru 10 brl. eða stærri. Óheimilt 

er að veita nýju eða nýkevptu skipi 10 brl. eða stærra veiðileyfi í stað báts eða báta, sem eru 

minni en 10 brl. 

12. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. ákvæðum laga nr. 3, 8. janúar 1988, um 

stjórn fiskveiða 1988—-1990. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

13. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 3, 8. janúar 1988, um stjórn 

fiskveiða 1988— 1990 og laga nr. 81, 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, til 

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

Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 51, 4. febrúar 1987, um veitingu veiðileyfa til nýrra 

og nýkeyptra skipa ásamt síðari breytingu nr. 139 31. mars 1987. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þrátt fyrir ákvæði reglugerðar þessarar getur ráðuneytið beitt eldri starfsreglum við mat 

á því, hvort um sambærileg skip sé að ræða skv. 1.—3. gr., enda hafi fyrir gildistöku 

reglugerðar þessarar Fiskveiðisjóði Íslands borist umsókn um lán vegna kaupa eða smíði á 

nýju skipi. Umsóknum um lán skulu fylgja samningar um kaup eða smíði, fyrirkomulags- og 

útlitsteikningar ásamt smíðalýsingu, ef um nýsmíði er að ræða. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 23. febrúar 1988. 

Halldór Ásgrímsson.   
Jón B. Jónasson.
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GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Bessastaðahrepps. 

I. KAFLI 

Í. gr. 
Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 

gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

4. KI. 

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. 

IL. KAFLI 

3. gr. 

greiða samkvæmt vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns Fyrir afnot heita vatnsins skal 
kr. 33,70. 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir bilar. áætlar hitaveitan 
vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla, ef þess er óskað. 

4. gr. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli skal greidd 
jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 

Kr 
a) fyrir mæla tilog med %4” .......0...0 00 268,00 

b) fyrir mæla l'Ogstærri ........0.0...00.. 0 594,00 

3. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega. þegar eftir 
mælisálestur. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka gjalddögum. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur. skal hann greiða fyrir það gjald kr. 
380,00. 

6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu. ber gjaldanda að greiða hann þar sem 
hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá 
gjalddaga. Á vanskil reiknast lögleyfðir dráttarvextir.
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1. gr. 

Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 
(utanmál) m? Heimæðargjald 

Allt að 600 kr. 122 623,00 

600—2 000 kr. 122 623,00 fyrir 600 m + 83,87 kr/m? par yfir 

Meira en 2 000 kr. 240 495,00 fyrir 2 000 m' + 72,46 kr/m” par yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 

þá greiða kr. 9 665,00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

8. gr. 

Gjöld skv. 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar, nú 281 stig. Er hitaveitu- 

nefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða að 

fenginni staðfestingu iðnaðarráðuneytisins. 

9. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkrætt. 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. 

IH. KAFLI 

10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtak á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 

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

manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 

opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 560,00 hverju sinni. 

eð
ði

 

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. 

Gjaldskrárbreyt ting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að öðlast gildi 1. mars 1988 og birtist til eftirbreytni öllum þm sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 353, 28. júlí 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. febrúar 1986. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. SN 
Árni Þ. Árnason. 
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AUGLÝSING 
um gildi reglugerða samkvæmt eldri umferðarlögum. 

1. gr. 

Eftirtaldar reglugerðir og önnur fyrirmæli sem sett hafa verið samkvæmt eldri 

umferðarlögum gilda þar til annað verður ákveðið, að því leyti sem samrýmist umferðar- 
lögum, nr. 50 30. mars 1987. 

Reglur um leigu á skráningarskyldum ökutækjum til mannflutninga án ökumanns, nr. 

125 25. júlí 1960. 
Reglugerð um gerð og búnað ökutækja o.fl., nr. 51 15. maí 1964. 

Starfsreglur fyrir endurkröfunefnd samkvæmt 76. gr. umferðarlaga nr. 26 2. maí 1958, 

nr. 137 17. maí 1966. 

Reglur um gul viðvörunarljós á ökutækjum, nr. 163 26. ágúst 1969. 

Reglur um auðkenni blindra, nr. 260 24. nóvember 1970. 

Reglur um greiðslu bóta vegna tjóns af völdum óþekktra og óvátryggðra ökutækja nr. 

153 16. júní 1970. 
Reglur um sérstaka skráningu bifreiða til notkunar um stundarsakir hér á landi, nr. 246 

5. júní 1975. 
Reglugerð um skráningu ökutækja, nr. 40 19. febrúar 1976. 
Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra, nr. 414 4. desember 1978. 

Reglur um almenna skoðun ökutækja, nr. 805 29. desember 1983. 

Reglugerð um ökukennslu, próf ökumanna o. fl., nr. 787 13. desember 1983. 

Reglugerð um ábyrgðartryggingar ökutækja, nr. 238 9. maí 1984. 

Reglugerð um einkennisbúninga og búnað bifreiðaeftirlitsmanna, nr. 441 28. nóvember 

1985. 
Reglugerð um dómsmálagjöld o.fl., nr. 585 23. desember 1987 IL. kafli. 

Reglugerð um skoðunargjald ökutækja, nr. 586 23. desember 1987. 

2 2. gr. 

Ákvarðanir um hámarkshraða og varanleg sérákvæði um umferð sem teknar hata verið 
samkvæmt eldri umferðarlögum halda gildi sínu þar til ný ákvörðun er tekin í samræmi við 

ákvæði $1. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987. 

3. gr. 

Auglýsing þessi tekur gildi 1. mars 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson. 

Ólafur W. Stefánsson. 

B 22 

Rikisprentsmidjan Gutenberg
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um ökukennslu, próf ökumanna o. fl., nr. 

787 13. desember 1983. 

1. gr. 

1. málsl. 1. mgr. 12. gr. orðist svo: Ökukennslu skal miða við að nemandi hafi næga 

aksturshæfni og nauðsynlega þekkingu á ökutækinu og meðferð þess og umferðarlöggjöf og 

geti staðist ökupróf. 

2. gr. 

42. gr. orðist svo: 

Ökuskírteini eru tvenns konar: Bráðabirgðaskírteini og fullnaðarskírteini. 

Bráðabirgðaskírteini er gefið út til byrjanda og gildir í tvö ár frá útgáfudegi. 

Fullnaðarskírteini gildir þar til hlutaðeigandi er fullra 70 ára. Fullnaðarskírteini þess 

sem náð hefur 65 ára aldri en er ekki fullra 70 ára skal gefið út til 5 ára frá útgáfudegi. Hafi 

umsækjandi náð 70 ára aldri skal gildistími ökuskírteinisins vera þessi: 

70 ára 4 år 

71 års 3 år 

72—79 åra 2 år 

80 åra og eldri Í ár 

Ökuskírteini til að stjórna bifreið til farþegaflutninga í atvinnuskyni, vörubifreið fyrir 5 

smálesta farm eða meira eða hópbifreið skal gefið út til 10 ára frá útgáfudegi nema annað 

leiði af ákvæðum 2. og 3. málsl. 3. mgr. 

Gefa má ökuskírteini út til skemmri tíma en greinir í 3. og 4. mgr. ef ástæða þykir til 

vegna andlegs eða líkamlegs atgervis umsækjanda eða vafi þykir um reglusemi umsækjanda 

eða ökuhæfni. 

3. gr. 

Í stað „nafnnúmer“ í 43. og 53. gr. komi: kennitala. 

d. gr. 

Á eftir 1. mgr. 51. gr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Sá sem hefur gilt ökuskírteini útgefið í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð má 

stjórna ökutækjum sem ökuskírteinið nær til, einnig eftir að hann hefur sest að hér á landi, 

þó ekki lengur en til 70 ára aldurs. Önnur gild erlend ökuskírteini veita slíka heimild í allt að 

einn mánuð eftir að skírteinishafi sest að hér á landi. 

5. gr. 

Åkvædi 2., 19., 22., 40. og 44. gr. um æfingaakstur og próf í akstri dráttarvéla gilda eftir 

því sem við á um æfingaakstur og próf í akstri torfærutækja. 

6. gr. 

Ákvæði 4.,7., 8., 13., 21. og 37. gr. og fyrirsagna á undan 13., 35. og 37. gr. þar sem 

vísað er til leigubifreiða til mannflutninga og fólksbifreiða fyrir fleiri en 16 farþega gilda um 

bifreiðir til farþegaflutninga í atvinnuskyni og hópbifreiðir. 

7. gr. 

Fullnaðarskírteini sem gefin hafa verið út til 10 ára og í gildi eru 1. mars 1988 skulu gilda 

áfram án áritunar þar til hlutaðeigandi er fullra 70 ára.
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8. gr. 
Þeir sem fyrir |. mars 1988 hafa öðlast rétt sem nú er krafist sérstakrar löggildingar til 

halda þeim rétti, enda fullnægi þeir almennum skilyrðum til þess, þannig: 
a. Þeir sem fyrir Í. júlí 1958 hafa öðlast réttindi til að stjórna bifreið mega stjórna bifhjóli, 

svo og vörubifreið fyrir 5 smálesta farm eða meira. 
b. Þeir sem fyrir 12. apríl 1960 hafa öðlast réttindi til að stjórna bifreið mega stjórna 

fólksbifreið fyrir fleiri en 16 farþega, þó ekki bifreið til farþegaflutninga í atvinnuskyni. 
c. Þeir sem fyrir |. mars 1988 hafa öðlast réttindi til að stjórna bifreið mega stjórna 

hópbifreið fyrir allt að 16 farþega, þó ekki bifreið til farþegaflutninga í atvinnuskyni. 
d. Þeir sem fyrir |. mars 1988 hafa öðlast réttindi til að stjórna leigubifreið til 

mannflutninga mega stjórna bifreið til farþegaflutninga í atvinnuskyni. 
e. Þeir sem fyrir |. janúar 1951 hafa öðlast réttindi til að stjórna leigubifreið til 

mannflutninga eiga rétt á að fá ótímabundin ökukennararéttindi. 

9. gr. 

Þar til fram hefur farið heildarendurskoðun reglugerðar um ökukennslu, próf öku- 
manna o.fl., nr. 787 13. desember 1983, gilda ákvæði hennar áfram með þeim breytingum 
sem leiða af gildistöku umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987. 

10. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987, öðlast 

gildi 1. mars 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðunevtið, 29. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson. rr 
Olafur W. Stefånsson. 

19. februar 1988 - Nr. 117 
GJALDSKRA 

fyrir hundahald í Ísafjarðarkaupstað. 

l.gr. 
Gjald fyrir leyfi til þess að halda hund í lögsagnarumdæmi Ísafjarðarkaupstaðar, sbr. 7. 

lið 1. gr. samþykktar um hundahald í Ísafjarðarkaupstað frá 15. Júní 1987, skal vera kr. 400 
fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði 1988. Gjaldið greiðist fyrirfram allt tímabilið. 

DR gr. 
Gjald fyrir töku á hundum sbr. 3. gr. samþyktar um hundahald í Ísafjarðarkaupstað. 

skal vera kr. 2 000 í fyrsta skiptið, kr. 4 500 í annað skiptið og kr. 5 000 þriðja skiptið. 

3.gr. 
Ofangreind gjaldskrá sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Ísafjarðar staðfestist hér 

með skv. 22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og öðlast þegar 
gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. febrúar 1988. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. = 

Soffía Magnúsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 76/1988 

um húsnæðisbætur. 

l.gr. 

10. gr. reglugerdarinnar ordist svo: 
Húsnæðisbætur samkvæmt þessari reglugerð skulu greiðast út 1. ágúst ár hvert, í fyrsta 

sinn 1. ágúst 1989 vegna íbúðar sem maður eignast á árinu 1988. 
Húsnæðisbætur sem maður á rétt á samkvæmt bráðabirgðaákvæði II í lögum nr. 92/1987 

greiðast út í fyrsta sinn 1. ágúst 1988. Þeir sem eiga rétt á húsnæðisbótum samkvæmt 

bráðabirgðaákvæði Il eru þeir sem hafa keypt eða hafið byggingu íbúðarhúsnæðis í fyrsta 

sinn á árunum 1984-1987 og uppfylla að öðru leyti skilyrði þessarar reglugerðar og nutu ekki 

vaxtafrádráttar í stað fasts frádráttar á árunum 1984-1987. 

Þeir sem uppfylla skilyrði 2. mgr. þessarar greinar að öðru leyti en því að þeir nutu 

vaxtafrádráttar í stað fasts frádráttar á árunum 1984-1987 geta sótt um það á árinu 1988 að fá 

húsnæðisbætur frá og með því ári í stað vaxtaafsláttar samkvæmt bráðabirgðaákvæði | í 

lögum nr. 92/1987. Húsnæðisbætur samkvæmt þessari málsgrein skulu ákveðnar þannig, að 

frá heildarfjárhæð húsnæðisbóta skal dregin sú fjárhæð sem svarar til þeirrar lækkunar á 

tekjuskatti sem viðkomandi maður hefur notið vegna vaxtafrádráttar á árunum 1984-1987, 

eftir að sú fjárhæð hefur verið framreiknuð samkvæmt lánskjaravísitölu frá júní á 

álagningarári til júní 1988. Sú fjárhæð sem þá er eftir greiðist samkvæmt almennum reglum 

um húsnæðisbætur, þar til hún er að fullu greidd. 

Ríkisbókhald sér um skuldajöfnun, sbr. 9. gr., og um útborgun húsnæðisbóta. 

2 2.gr. 

Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt heimild í C-lið 69. gr. laga nr. 7511981, um 

tekjuskatt og eignarskatt, sbr. 9. gr. laga nr. 92/1987, og 119. gr. laga nr. 75(1981, öðlast 

þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 23. febrúar 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

Indriði H. Þorláksson. 

  

Stjórnartíðindi B 14, nr. 115—118. Útgáfudagur 1. mars 1988.
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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 á 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 skuldabréf. hlutabréf og önnur verðbréf og 
starfrækja í því skyni skipulegt viðskiptakerfi meðal þátttakenda (hér eftir nefndir 
þingaðilar); 

b) að gera faglegar, fjárhagslegar og siðferðilegar 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 verðbréfamarkaðnum sé til staðar í samvinnu við 
bankaettirlit Seðlabankans til þess að tryggja að reglur þessar og þær reglur sem 
stjórnin setur séu haldnar. 

IH. KAFLI 

Stjórn og fundir þingaðila. 

3. gr. 
Stjórn þingsins skipa fimm menn. Tveir skulu tilnefndir af Seðlabankanum og skal 

annar þeirra vera formaður. Þrír skulu kosnir af þingaðilum til eins árs í senn. 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. 

5. gr. 
Stjórnin getur, þegar hún sér tilefni til, boðað alla þingaðila tilfundar. 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 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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fulltrúa í stjórn og varastjórn beinni kosningu. Atkvæðamagn 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. 

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. 

7. 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 undiritað 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 fyrir hvert ár í senn árlegt gjald sem þingaðilar greiða til 

þingsins. Áður en stjórn þingsins nýtir heimild sína samkvæmt þessari grein skal hún setja í 

reglur þessar ákvæði m.a. um ráðstöfun tekna. bókhald og endurskoðun reikninga þingsins. 

IV. KAFLI 

Skráning verðbréfa. 

10. gr. 

Stjórnin veitir verðbréfum viðurkenningu sem skráningarhæfum í viðskiptakerfti þings- 

ins, enda berist umsókn um það frá þingaðila.



23. februar 1988 309 Nr. 119 

ll. gr. 

Til ad teljast skråningarhæf verda skuldabréf m.a. ad uppfylla eftirtalin skilyrdi: 

a) Nafnverð heildarútboðs skal eigi vera lægra og einingar eigi færri en svo að útboðið geti 
talist markaðshæft og 

b) skuldabréfaútboðinu skal fylgja útboðslýsing sem gerð skal í samræmi við sérstakar 

reglur sem stjórnin setur um útboðslýsingu og form útboðs. 

12. gr. 

Stjórnin setur nánari reglur um hvaða skuldabréf skuli tekin til skráningar og lætur 

útbúa nauðsynlegar upplýsingar um þau er almenningur hefur aðgang að. 

13. gr. 

Stjórnin setur reglur um skráningu hlutabréfa. 

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. yr. 

17. gr. 
Stjórnin skal skipuleggja upplýsingamiðlun skv. 16. gr., ákveða tíðni hennar. form 

upplýsinganna og flutningsmiðil. 

18. gr. 
Pingaðilar 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.
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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. 

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. 

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. 268 frá 28. júní 1985 um 

Verðbréfaþing Íslands. 

G
a
 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Reglur þessar skal endurskoða eigi síðar en fyrir árslok 1988 í ljósi fenginnar reynslu. 

Stefnt skal að því að í stað annars fulltrúa Seðlabankans í stjórninni komi þá annað hvort 

fulltrúi kosinn af þingaðilum eða utanaðkomandi aðili, valinn vegna sérþekkingar á 

viðskiptamálum. 

Reykjavík, 12. febrúar 1988. 

Seðlabanki Íslands. 

Jóhannes Nordal. Geir Hallgrímsson. Tómas Arnason. 

Reglur þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptaráðuneytið, 23. febrúar 1988. 

Jón Sigurðsson. 

Þórhallur Asgeirsson.
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REGLUGERÐ 

um leysitæki. 

1. gr. 

Notkun öflugra leysitækja sem ljósabúnaðar á stöðum, sem almenningur hefur aðgang 

að, er háð leyfi og eftirliti Geislavarna ríkisins. Þau tæki teljast öflug, sem eru í 3. og 4. 
flokki leysitækja samkvæmt alþjóðlegri flokkun slíkra tækja. 

2. gr. 

Áður en slíkur búnaður er settur upp á stað, sem almenningur hefur aðgang að, þarf að 

sækja um leyfi til Geislavarna ríkisins fyrir uppsetningu hans og starfrækslu. Með 
leyfisumsókn þurfa að fylgja tæknilegar upplýsingar um leysitækið, hvaða bylgjulengd það 
sendir frá sér og afl geislunar á hverri. Ennfremur þurfa að fylgja upplýsingar um þann 
búnað, sem notaður er til að stýra, dreifa og með öðrum hætti hafa áhrif á geislann. Sé 

hreyfing notuð til þess að halda geislun innan settra marka, skal gera grein fyrir þeim 

Öryggisbúnaði sem á að grípa inn í, ef hreyfingin bregst (t.d. vegna bilunar í hreyfibúnaði). 

Með leyfisumsókn þarf einnig að fylgja teikning af svæðinu þar sem staða leysitækisins og 

allra hluta, sem geta haft áhrif á braut geislans, kemur greinilega fram. Með umsókn skal 

fylgja skoðunargjald, að upphæð kr. 15 000,00. 

. 
3. gr. 

Oheimilt er að breyta áður samþykktri uppsetningu á slíkum ljósabúnaði án leyfis 

Geislavarna ríkisins. 

4. gr. 

Geislavarnir ríkisins setja nánari reglur um tæknilegan búnað, uppsetningu, eftirlit og 
notkun leysitækja, sem ljósabúnaðar á stöðum, sem almenningur hefur aðgang að. 

5. gr. 

Aður en leyfi til starfrækslu er veitt, skulu Geislavarnir ríkisins kanna, hvort geislun sé 
alls staðar innan þeirra marka, sem tiltekin eru í reglum stofnunarinnar. 

6. gr. 

Áður en leyfi til starfrækslu er veitt. skal umsækjandi láta útbúa skriflegar öryggisreglur 

í samráði við Geislavarnir ríkisins. Einnig skal hann skipa umsjónarmann með leysibúnaðin- 
um, og verður skipan hans að hljóta samþykki Geislavarna ríkisins. Umsjónarmaðurinn skal 

hafa fullnægjandi þekkingu á þeim búnaði, sem um er að ræða hverju sinni, og þeim 

Öryggisráðstöfunum, sem nauðsynlegar eru til þess að tryggja Öryggi starfsmanna og 

áhorfenda. Umsjónarmaðurinn ber ábyrgð á því að öllum öryggisreglum, er lúta að 

starfrækslu leysitækisins, sé fylgt. 

7. gr. 

Aðilar, sem þegar hafa tekið í notkun öflug leysitæki, sem þessi reglugerð nær til, skulu 

sækja um leyfi til áframhaldandi starfrækslu til Geislavarna ríkisins innan 30 daga frá 

gildistöku reglugerðarinnar. Með umsókn skulu fylgja upplýsingar og skoðunargjald 

samkvæmt 2. grein. Leysitæki sem þegar eru í notkun skulu uppfylla reglur Geislavarna 

ríkisins, samkvæmt 4. grein, um tæknilegan búnað, uppsetningu og notkun.
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8. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 22. grein laga nr. 117/1985 um geislavarnir, 

öðlast gildi frá og með birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. febrúar 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 121 19. febrúar 1988 

AUGLÝSING 
um friðland í Herdísarvík. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúruverndarráð 

ákveðið fyrir sitt leyti að friðlýsa jörðina Herdísarvík, Selvogshreppi, Árnessýslu og er hún 

friðland. 

Mörk friðlandsins eru þessi: 
Að vestan bein lína úr hápunkti Litla-Kóngsfells (x-682760,0 y-390000,0) sunnan við 

Grindaskörð, í Sýslustein (x-692533,8 y-378925,4) undir Geitahlíð og þaðan bein lína til 
sjávar um hraunstrýtu á Seljabótarnefi (x-692603,2 y-376523.0). 

Að austan bein lína úr hápunkti Litla-Kóngstells í Breiðabás. 

Að sunnan 250 m út frá neðri fjörumörkum. 

Um friðlandið gilda eftirfarandi reglur: 

Mannvirkjagerð og jarðrask allt er óheimilt án leyfis Náttúruverndarráðs. 

Gangandi fólki er heimil för um friðlandið, enda brjóti dvöl þeirra í engu í bága við 
tilgang friðlýsingar. 
Óheimilt er að skerða gróður, trufla dýralíf eða skaða varp. 

Beit búfjár er óheimil innan girðingar í Herdísarvíkurlandi. 

Notkun skotvopna er óheimil í friðlandinu. 
6. Náttúruverndarráði er heimilt að takmarka umferð um ákveðna hluta friðlandsins á 

ákveðnum tímum. 
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Sérstök nefnd er Náttúruverndarráði til ráðuneytis um málefni friðlandsins og skal hún 

þannig skipuð að Háskóli Íslands, náttúruverndarnefnd Árnessýslu og Náttúruverndarráð 
tilnefna einn fulltrúa í nefndina og er fulltrúi Náttúruverndarráðs jafnframt formaður 
nefndarinnar. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess. sem fer með 

umboð ráðsins. 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni, sem tekur gildi við birtingu þessarar auglýsing- 
ar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 19. febrúar 1988. 

Birgir Ísl. Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 594/1987, 

um aukatekjur ríkissjóðs. 

1. gr. 

45. tl. 1. gr. orðist svo: Kr. 
45. a. Leyfi til botnfiskveiða báta 10. brl. eða stærri .........0%%....000. 0... 5 400 

b. Leyfi til botnfiskveiða báta undir 10brl. ...........00...00. 0000... 2 500 
c. Leyfi tilgrásleppuveiða ..............2...0 000 0r nn kr krkrkerene 1 500 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 79/1975, um aukatekjur 
ríkissjóðs, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 4. mars 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

Indriði H. Þorláksson. 

Nr. 123 14. febrúar 1988 

REGLUR 

um leyfi kennara til þátttöku í íþróttamótum. 

1. gr. 

Heimilt er skólastjórum innan þeirra marka er reglur þessar ákveða að veita kennurum 

leyfi frá störfum án skerðingar fastra launa til að taka þátt í íþróttamótum, enda fái þeir ekki 

greiðslu vegna vinnutaps frá öðrum aðilum. Leyfi þetta takmarkast við leikmenn, 

fararstjóra og þjálfara vegna þátttöku í Olympíuleikum, heimsmeistaramótum, Evrópu- 

meistaramótum, Norðurlandamótum og landskeppni. 

Frekari skilyrði fyrir leyfisveitingum eru: 

a) Umsókn um leyfi skal berast skólastjóra minnst mánuði fyrir brotttör. Í umsókninni skal 

greina frá mótsdögum og ferðaáætlun. 

b) Leyfið skal bundið við þann tíma er íþróttamótið stendur auk ferðadaga. Ekki er 

skólastjóra heimilt að veita kennara leyfi með launum til æfinga eða dvalar í 

æfingabúðum né til einkaerinda sem ætlað er að fella saman við keppnisferðina. Sé af 

sérstökum ástæðum óskað eftir rýmkun frá þessum reglum skal sækja um það til 

menntamálaráðuneytisins með minnst mánaðar fyrirvara hverju sinni. 

2. gr. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi og um leið falla úr gildi reglur um leyfi kennara til 

þátttöku í íþróttamótum, nr. 445/1976. 

Menntamálaráðuneytið, 18. febrúar 1988. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 
Knútur Hallsson.
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REGLUR 

um breytingu á reglum um smíði og búnað íslenskra skipa 

nr. 553/1975. Hluti H. Um stöðugleika og öryggi fiskiskipa. 

1. gr. 

Í stað málsgreina 1501—1508 í 15. gr. reglnanna koma svohljóðandi málsgreinar nr. 

1501— 1506. Röð annarra málsgreina breytist í samræmi við þetta, þannig að nr. 1509 verður 

nr. 1507 o.s.frv. 

1501. 

1502. 

1503. 

1504. 

1505. 

1506. 

Búnaður til vatnsþéttrar lokunar. 

Ákv. málsgreina nr. 1501—1506 gilda um öll skip. 
Op, sem vatn getur komist inn um og sett skipið í hættu, skulu vera eins fá og unnt er 
og búin hæfum lokunarbúnaði í samræmi við þessa grein. Ef lokunarbúnaður slíkra 

opa er af annarri gerð eða úr öðru efni en tilgreint er í þessari grein, skal hann vera 

jafngildur því sem hér greinir. Allur lokunarbúnaður er háður samþykki Siglinga- 

málastofnunar. 

Hurðir. 

Hurðir skulu vera tengdar við þilin, hafa karm og stífur svo að styrkleiki sé jafn og í 

óskertu þili. Unnt skal að loka þeim veðurþétt og búnaðurinn til þess skal vera 

gúmmiíþéttingar (fast gúmmí, ekki svampgúmmí) og spennisnerlar eða annar 
jafngildur búnaður. Auðvelt skal vera að opna og loka frá báðum hliðum. Allur þessi 
búnaður er háður samþykki Siglingamálastofnunar. 

Lestarlok. 

Styrkleika lestarloka skal reikna fyrir væntanlegt raunverulegt álag, en þó aldrei 

minni en eftirfarandi: 

1.0 tonn/m“ fyrir 24 m löng skip og styttri. 

1.75 tonn/m? fyrir 100 m löng skip og lengri. 

Fyrir skip með lengd þar á milli skal finna þungatöluna með línulegri milligildun. 

Fyrir hlera í yfirbyggingarþilfari aftar en 0.25 L frá fremri lóðlínu, má nota gildi, sem 
eru 75% af ofannefndu álagi. 

Þegar lestarlok eru gerð úr stáli, má mesta spenna í efninu reiknuð frá gildunum í 1503 
margfölduð með 4,25, ekki vera meiri en lágmarksbrotþol efnisins. Við þetta álag má 
niðurbeyging hleranna ekki verða meiri en 0.0028 sinnum óstudd hleralengdin. 
Styrkleiki og stífleiki lestarloka, sem eru gerð úr öðru efni en stáli, skal vera 
jafngildur og á stálhlera að mati siglingamálastjóra. 

Lestarlok skulu búin þéttingum og spennibúnaði, til þess að tryggja að þau séu 

veðurþétt eða öðrum jafngildum búnaði að mati siglingamálastjóra. Að jafnaði skal 

ekki vera lengra en 750 mm á milli spennibolta og mest 300 mm frá hverju horni 

þéttikants. 

2. gr. 

Reglur þessar sem settar eru samkvæmt lögum nr. 52/1987 um eftirlit með skipum 

staðfestast hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1989 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 9. febrúar 1988. 

Matthías Á. Matthiesen. 
Ragnhildur Hjaltadóttir.
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AUGLYSING 
um bráðabirgðastarfsleyfi fyrir síldar- og fiskimjölsverksmiðjuna í 

Reykjavík, verksmiðju að Kletti. 

1. Almenn ákvæði. 

1.1. Verksmiðjunni er heimilt að framleiða fiskmjöl og lýsi úr fiski og fiskúrgangi. 

Hámarksafköst verksmiðjunnar skulu við það miðast, að ekki verði um sérstaka 

mengun umhverfis að ræða vegna of mikils álags á tækjakost. 

1.2. Verksmiðjunni er skylt að sjá um, að á öllu athafnasvæði verksmiðjunnar sé gætt 

fyllsta hreinlætis. Svæðið skal lagt bundnu slitlagi eftir því sem þurfa þykir að mati 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur. Verksmiðjunni ber að halda útliti sínu og umhverfi 

snyrtilegu. 
1.3. Verksmiðjunni er skylt að ganga þannig frá mannvirkjum og búnaði og haga allri 

starfsemi svo, að hætta á gerlamengun í hráefni og mjöli verði sem minnst. 

1.4. Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt 

lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

1.5.  Áformi verksmiðjan að gera umtalsverðar breytingar á rekstri eða stækka verksmiðj- 

una, skal greina Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd viðkomandi svæðis 

skriflega frá því áður en framkvæmdir hefjast. 

1.6. Hollustuvernd ríkisins getur, að höfðu samráði við umsagnaraðila, lagt til við 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra að starfsleyfið verði endurskoðað, ef í ljós 
koma skaðleg áhrif á umhverfið, sem ekki voru ljós fyrir. Sama gildir ef almennar 

kröfur, ráð og tæki koma til aukinna mengunarvarna. 

2. Varnir gegn mengun ytra umhverfis. 

2.1. Allt löndunarvatn sem til fellur, skal tekið til vinnslu í verksmiðju. 

2.2. Verksmiðjan skal hafa aðstöðu til að taka við vatni frá grófskolun lesta til vinnslu, 

enda sé vatnsmagninu haldið í lágmarki t.d. með notkun á háþrýstidælum. Aldrei skal 

nota meira vatn en sem nemur 1% af lönduðu hráefni. 

2.3. Flutningstæki sem notuð eru til flutnings á hráefni til verksmiðju skulu vera vökvaheld 

og viðurkennd af heilbrigðisnefnd viðkomandi svæðis. 
2.4. Allt hráefni skal geymt í yfirbyggðum þróm eða geymum. Hráefnisþrær skulu vera 

þéttar og skal allt blóðvatn og annar vökvi frá hráefni tekinn tl vinnslu. Strax og 

hráefnisgeymsla hefur verið tæmd, skal skola hana með vatni. Vatni frá fyrstu skolun 

skal halda í lágmarki, t.d. með háþrýstidælum og taka til vinnslu í verksmiðju. 

2.5. Tæming hráefnisgeymslna skal vera sem mest sjálfvirk. Reynist nauðsynlegt að nota 

moksturstæki, skal þrífa þau vel að verki loknu. 

Órotvarið hráefni til vinnslu skal að jafnaði ekki geyma lengur en þrjá sólarhringa 

áður en það er tekið til vinnslu. Hafi hitastig verið undir 4* C meðan á geymslu stóð er 

heimilt að geyma það í allt að 4 sólarhringa. Heilbrigðisnefnd viðkomandi svæðis 

getur veitt undanþágu frá þessari kröfu, ef ástæða þykir til. 

2.7. Við rotvörn bræðslufisks skal nota viðurkenndan skömmtunar- og blöndunarbúnað. 

Um styrk og meðferð rotvarnarefna fer samkvæmt reglugerð um notkun rotvarnar- 

efna til geymslu á bræðslufiski, eins og hún er hverju sinni. 

2.8. Loftræsta skal frá verulegum lyktaruppsprettum í verksmiðju og ræstiloftið flutt til 

lykteyðingar. Loftræsting skal hönnuð á þann hátt, að sem minnst af ómenguðu lofti 

sé dregið með. 

> |
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2.9. 

10. 

.18. 

Loft frá þurrkurum skal leiða i gegnum rykskiljur med gåda skiljunarhæfni og sidan til 

lykteydingar. 
Lykteyðing skal framkvæmd með þvotta- og þéttiturni, sem kælir útblásturinn niður í 

a.m.k. 20%C og/eða brennslu lyktarefnanna. Lykteyðing við brennslu skal vera jafn- 

góð og eftir hitun í lofti í 700*C i %3 år sekúndu. Við hönnun lykteyðingarbúnaðarins 

skal tillit taka til orkuendurvinnslusjónarmiða. 

. Soðkjarnatæki skulu útbúin fullkomnum dropagildrum. Fylgjast skal vel með því að 

soðtæki séu ekki ofhlaðin. Allt soðvatn skal nýta. 

Framkvæmd skal hreinsun á tækjabúnaði og mannvirkjum þannig að hreinsi- 

vökvanum sé safnað saman og hann endurnýttur eins oft og hægt er. Þegar 

hreinsivökvanum er veitt til sjávar, skal sýrustig (pH) frárennslisstraumsins vera á 

bilinu 5—10. 

Frárennsli úr hráefnisþróm og innan úr verksmiðju skal tengjast í fitugildru og þaðan 

ásamt öðru frárennsli leitt niður fyrir stórstraumsfjöruborð. Fitugildru skal hreinsa 

eins oft og nauðsyn krefur. Fitu og úrgang, sem safnast fyrir í fitugildru, skal nýta eða 

farga á viðeigandi hátt að mati viðkomandi heilbrigðisnefndar. Fiskmjölsverksmiðjan 

skal hafa samráð við Hollustuvernd ríkisins um stærð og gerð fitugildru. 

Framkvæma skal reglulega athugun á lífrænum efnum í frárennsli. Skal það gert í 

samráði við Hollustuvernd ríkisins. Niðurstöður skulu hafðar til hliðsjónar varðandi 
frekari kröfur um hreinsibúnað á frárennsli. 

. Frárennsli frá snyrtingum skal leiða í rotþró, eða frá því gengið með öðrum 

viðurkenndum hætti að mati viðkomandi heilbrigðisnefndar. 

Lýsisgeymar skulu vera í lýsisheldri þró að rúmtaki minnst 20% af rúmtaki geymisins í 

þrónni. 

Séu fleiri en einn geymir í sömu þró skal rúmtakið vera minnst 20% af rúmtaki stærsta 

geymisins. 

Lokabúnaður skal vera af viðurkenndri gerð og þannig staðsettur að ekki sé hætta á 

því að hann verði fyrir hnjaski. Einn loki skal staðsettur innan þróar. 

. Um frágang olíugeyma og varnir gegn mengun af völdum olíu fer samkvæmt 

heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972 og reglum nr. 560/1982 um varnir gegn olíumengun 

sjávar við olíubirgðastöðvar. 

Verksmiðjan skal sjá um, að mengunarvarnarbúnaður sé ávallt í sem fullkomnustu 

lagi. Skal hafa reglulegt eftirlit með búnaði og ástandi hráefnis hverju sinni. 

Niðurstöður og athuganir skal skrá niður í sérstaka dagbók og skal fulltrúum 
Hollustuverndar ríkisins og viðkomandi heilbrigðisnefnd heimill aðgangur að þeim 

hvenær sem er. 

Gjaldskrá. 

Samkvæmt gjaldskrá nr. 355/1986, með síðari breytingum sem sett er samkvæmt 

reglugerð nr. 390/1985, skal fyrirtækið árlega greiða eftirlitsgjald. Samkvæmt gjald- 

skránni fellur fyrirtæki þetta í 2. flokk. 

Gildistaka og gildistími. 

Starfsleyfi þetta, sem veitt er samkvæmt 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. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit öðlast gildi þegar í stað. 

Endurskoða skal starfsleyfi þetta og gefa út nýtt eftir 3 ár frá útgáfudegi.
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Åkvædi til brådabirgda. 
1. Yfirbygging þeirra hráefnisgeymslna, sem opnar eru, sbr. gr. 2.4. og bréf borgarlæknis 

frá 22. desember 1978, skal lokið fyrir 1. júní 1988. Allt hráefni verksmiðjunnar 

skal eftir þann tíma geymt í lokuðum geymum eða þróm. 

2. Þvotta- og kæliturn fyrir útblástur frá þurrkurum sbr. gr. 2.10. skal þannig búinn að 

hann kæli útblásturinn niður í a.m.k. 20%C, fyrir 1. júní 1988. 

3. Byggingu fitugildru fyrir frárennsli sbr. gr. 2.14. skal lokið fyrir 30. desember 1988. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. febrúar 1968. 

Guðmundur Bjarnason. 
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 126 , 24. febrúar 1988 

AUGLYSING 

um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á sameiningu Haganes- 

hrepps og Holtshrepps í Skagafjarðarsýslu. 

Með vísan til 112. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 tilkynnir ráðuneytið að það hefur 

hinn 24. febrúar 1988 staðfest sameiningu Haganeshrepps og Holtshrepps í Skagafjarðar- 

sýslu í eitt sveitarfélag. 
Jafnframt tilkynnist: 
Að sameining þessi skal taka gildi 1. apríl 1988. 
Að nafn hins nýja sveitarfélags skal vera Fljótahreppur. 

Að ákveðið hefur verið að kosning sveitarstjórnar hins nýja sveitarfélags, Fljótahrepps, 

fari fram 26. mars 1988. 
Að fulltrúar í sveitarstjórn Fljótahrepps skulu vera fimm. 

Að kjörtímabil hinnar nýju sveitarstjórnar skal vera til næstu almennu sveitarstjórnar- 

kosninga. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. febrúar 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
Húnbogi Þorsteinsson. 

Nr. 127 17. febrúar 1988 

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, Borgar- 

fjarðarsýslu, Mýrarsýslu, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, Dalasýslu, Barðastrandarsýsl-
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um, Ísafjarðarsýslum, Strandasýslu, í Mosfellsbæ, á Akranesi, í Borgarnesi, í Ólafsvík. í 
Styk kishålmi, å Isafirdi og i Bolungarvik. Adgerdir bessar skulu midadar vid ad koma i veg 
yrir beint tjón af völdum fugla. Veiðistjóri skal hafa samráð um þessar aðgerðir við 
menntamálaráður teytið eða sérfræðing sem það tilnefnir að fenginni tillögu fuglafriðunar- 
nefndar. Veiðistjóri og trúnaðarmenn hans sæki um leyfisskírteini til hlutaðeigandi lög- 
reglustjóra og skulu ? trúnaðarmennirnir láta fylgja umsókn sinni meðmæli frá veiðistjóra. 
Lyfin skulu þeir kaupa hjá Lyfjaver slun ríkisins. Fyrir lok janúarmánaðar ársins 1989 skulu 
veiðistjóri og trúnaðarmenn ans gefa ráðuneytinu skýrslu um framkvæmd fækkunarinnar 
Og árangur. 

  

     

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi og gildir til 31. janúar 1989. 

Menntamálaráðuneytið, 17. febrúar 1988. 

F.h.r. 

Knútur Hallsson. 

R unólfur Þórarins. son. 

2
 0 t2
 

oG
 24. febrúar 1988 

REGLUGERÐ 

um grásleppuveiðar. 

1. gr. 

Allar veiðar á grásleppu í fiskveiðilandhelgi Íslands eru bannaðar nema að fengnu 
sérstöku leyfi sjávarútvegsráðuneyvtisins. 

  

2. gr. 

Leyfi til grásleppuveiða skulu bundin við báta 12 brúttórúmlestir og minni. Heimilt er 
þó að veita bátum stærri en 12 brl. leyfi til grásleppuveiða, enda hafi þeir stundað veiðar á 

sleppuvertíð árið á undan og skilað skýrslum til Fiskifélags Íslands um þær. 
Ráðuneytið getur bundið leyfi til grásleppuveiða eða úthlutun þeirra þeim skilyrðum, 

er þurfa þykir m.a. varðandi skýrsluskil um veiðarnar og skil vegna greiðslumiðlunar. 

  

Am 
3. gr. 

Oheimilt er að nota til aðstoðar við grásleppuveiðar bát stærri en 12 brl. t.d. til flutnings 
á afla, lagningar neta eða dráttar neta eða báta. 

4. gr. 

Leyfi til grásleppuveiða skulu bundin við eitt eftirgreindra veiðisvæða og tiltekið 
veiðitímabil: 

Fyrir Suður- og Vesturlandi, frá línu réttvísandi austur frá ag ngum að línu réttvísandi 

vestur frá Öndverðanesi, er veiðitímabilið frá 20. apríl til 20. júlí. 

b. Í Breiðafirði frá línu réttvísandi vestur frá Öndverðanesi að línu réttvísandi vestur frá 

Bjargtöngum, er veiðitímabilið frá 20. apríl til 20. júlí. 

c. Fyrir Vestfjörðum frá línu réttvísandi vestur frá Bjargtöngum að línu réttvísandi norður 
frá Horni, er veiðitímabilið frá 20. apríl til 20. júlí. 

B 227 iD LL
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d. Í Húnaflóa frá línu réttvísandi norður frá Horni að línu réttvísandi norður frá Skagatá. 

er veiðitímabilið frá 1. apríl til 1. júlí. 

e. Fyrir Norðurlandi frá línu réttvísandi norður frá Skagatá að línu réttvísandi austur frá 
Fonti á Langanesi, er veiðitímabilið frá 20. mars til 20. júní. 

f. Fyrir Austurlandi frá línu réttvísandi austur frá Fonti á Langanesi að línu réttvísandi 

austur frá Hvítingum, er veiðitímabilið frá 20. mars til 20. juni. 

Båtum er aðeins heimilt að stunda grásleppuveiðar á einu veiðisvæði ár hvert. 

Ráðuneytinu er heimilt í veiðileyfum báta frá ákveðnum byggðarlögum að víkja frá 

ofangreindum ákvæðum um veiðisvæði og veiðitíma, el sérstakar ástæður þvkja tíl vegna 

veiða þeirra undanfarin ár eða t.d. hafís hefur tálmað veiðar þeirra. 

  

  

  

   

DJ. gT 

Öll grásleppuhrogn skulu söltuð í vinnslustöð í landi, sem viðurkennd hefur verið af 

Ríkismati sjávarafurða. Söltun grásleppuhrc |     gna um borð í bátum er bönnuð. 

0. gr 

  

Bátum, er grásleppuveiðar stunda, er óheimilt að stunda jafnframt þorskfiskveiðar 
net 

Sé einn maður á 

Séu tveir 

Aldrei er heimilt a 

Takmörkun 

ímanna um borð í b 

punet í SJÓ. 

   

   
    

   

    l ágmarksmöskvastærð grásleppuneta, 

    

(266,7 mm). 

  

   YY 

1, i€ Á flöt mælistika, jafnbreið víilegri möskvastærð og 2 mm þykk komast auðví 

möskvann. Netið skal mæit vott 
    

  

Netabaujur skulu vera á báðum endum netatrossu og skulu allar netabaujur merktar 
með flaggi, sem komið er fyrir efst á baujustönginni. Á flaggið skal mála umdæmisbókstafi 

og tölur þess báts, sem notar netið. Sé bátur ekki skráður, skal flaggið merkt þannig, að 

greina megi hver sé eigandi netanna. 

  

10. gr. 

Allir þeir, sem grásleppuveiðar stunda, skulu senda Fiskifélagi Íslands skýrslur um 
veiðarnar. 

il. gr. 

Auk eftirlits Landhelgisgæslu með veiðum og veiðarfærum hafa eftirlitsmenn ráðuneyt- 

isins eftirlit m eð, að ákvæðum reglugerðar þessarar sé fylgt, og er skylt að gera þessum 

aðilum kleift að gera þær athuganir á veiðarfærum, sem þeir telja nauðsynlegar. 

19 
iz. gT. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt ákvæðum laga nr. 

81 31. mai 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að 
hætti opinberra mála.
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13. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðiland- 

helgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
6 að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 139 5. mars 1986, um grásleppuveiðar. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 24. febrúar 1988. 

Fhr 

Jón B. Jónasson. rr 

Þórður Eyþórsson. 

x 27. febrúar 1988 Nr. 129 

REGLUGERÐ 
um breytingu á reglugerð nr. 3, 3. janúar 1983, 

um þorskfisknet sbr. reglugerð nr. 171, 21. mars 1983. 

inud: 1gs eftir páska ár hvert, skal 

7 þumlungar (178 mm). 

il og með 31. desember. 

vera 6 þumlungar (1 

   
      

   

  

1, sem heimili 

          ry TAKS 

     

  

   

  

vestur frá Malarrifi, að línu sem 

ja þorskfisknet með minni sandi vestur 

  

  

ð en 7 þumlungar { 1 Ll. janúar til og með 31. júlí 
> og med 1. ågust til og med 31 ; skal lågma rksmåskvastærd 

skfiskneta sem heimilt er að leggja í Breiðafirði vera > buml lungar (152 mm). 

  

Brot å åkvædum re 'eglugerð: ir þes: 

  

a viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 
31,31. mai 1976, um veiðar í fiskv eiðiland ih helgi 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 

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. 171, 21. mars 1983, um breytingu á 
reglugerð nr. 3, 3. janúar 1983, um þorskfisknet. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 27. febrúar 1988. 

F.h.r. 

Árni Kolbeinsson. 

Jón B. Jónasson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972, 

með síðari breytingum. 

   162.3. Oh ' 
vinnustöðum annarra en sjálfs s búsins en sem nemur 300 m. Í strjí 
að reisa slík bú nær mannabústöðum á aðliggjandi bújö rðum með sam nþykki 

hlutaðeigandi ábúenda og/eða eigenda. Að Öðru 

heilbrigðisnefndar um staðsetningu. 

1 
leyti skal farið að fyrirmælum 

9} 
ør, 

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og 

heilbrigðisettirlit, öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og trvggingamálaráðuneytið, 18. febrúar 1988. 

Guðmundur Bjarnason. nn 

Íngimar Sig 

  

NR Fi
 

Nr. 131 febrúar 1988 

GJALDSKRA 

vegna hundahalds á Suðurnesjum fyrir árið 1988. 

Gjald fyrir að halda hunda sbr. 2. gr. samþykkta nr 

5 000,00 fyrir hvern hund. 

}87, skal á árinu 1988 vera kr. 

  

2. gr. 

Gjaldskrá þessi sem samþvkkt er af sveitarstjórnum Keflavíkur, Njarðvíkur, Grindavík- 

Aiðneshrepps, Gerðahrepps, Vatnsleysustrandarhrepps og Hafn: irhrepps stadfestist hé 

med skv. 22. gr. laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigdiseftirlit til þess að öðlast 

gildi þegar við birtingu. 

  

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 25. febrúar 1988 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. nu 

Ingibjörg Sigurðardóttir. 

  
Stjórnartíðindi B 18, nr. 119— 131. Útgáfudagur 11. mars 1988.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 50 í. febrúar 1988 um innflutnings- og 

gjaldeyrisleyfi. 

    

Í. gr. 

Í í. gr. reglugerðarinnar komi í stað tollskrárnúmers 2106.9039: 

Tollskrárnr: 

2106.9029 
2106.9039 Tilbúinn rjómi, mjólk og mjólkurdutt. 

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 63/1979 um skipan gjaldeyris- og 

viðskiptamála, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 14. mars 1988. 

Þórhallur Asgeirsson. 

Atli Freyr Guðmundsson. 

8. mars 1988 Nr. 133 

REGLUGERÐ 

um bann við veiðum um páskahelgi 1988. 

Í. gr. 

Á tímabilinu frá og með 26. mars 1988 til og með 4. apríl 1988, er bátum sem eru minni 8 É p | 
en 10 brl. og stunda eingöngu línu- og handfæraveiðar, óheimilt að stunda fiskveiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands. 
9] ør 

í BIÐ A 6 00 , cc 1000 a AL 
Á tímabilinu frá kl. 20.00 29. mars 1988 til kl. 10.00 árdegis S. apríl 1988 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 fiskveiðilandheigi Íslands og laga nr. 3, 8. janúar 1988, um 

stjórn fiskveiða 1988—-1990. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 
B 23 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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gr. 
Reglugerð á er sett samkvæmt ákvæðum 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilar ndhelg gi úar 1“ m stjórni fiskveiða 1988—1990, til 

eytni öllum eim, sem hlut eiga að máli.     
Sjávarútvegsráðuneytið, 8. mars 1988. 

Filur. 

Jón B. Jónasson. 

  

134 2. mars 1988 

Á | T FA “, 7 T gt 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabilinu 

frá Í. janúar 1988 og þar til annað verður ákveðið. 

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

kvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabilinu frá Í. janúar 1988 og þar 
til annað verður ákveðið: 

  

    

  

     

  

sam 

  

Vélskelflett rækja: SDR 

co 26 
Færri en 350 stk. i lb.: 

      

   

   

ðuð. sérfryst ....... 

iðuð, sérfryst . 

  

Fleiri en 350 stk. í lb. og óflokkað: 

vatnshúðuð .. 

  

húðuð. sérfryst 

200 gr vatnshúðuð, sérfryst 

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, 2. mars 1988. 

F. h. 1 

Jón B. Jónasson. 

  

  

Stjórnartíðindi B 16, nr. 132—-134. Útgáfudagur 15. mars 1988.



STJORNARTIDINDI B 17 — 1988 
      

29. 

  

REGLUGERÐ 

um veikindaforföll starfsmanna ríkisins. 

I. gr 

Tilkynningar- og vottorðsskylda. 

I. mgr. E Á starfsm aður veikist og getur af þeim sökum eigi sótt vinnu, skal hann þegar 

eður, hvort læknisvottorðs skuli krafist. Vottorð skal 

  
  

     
era frå trin aðarlækni hl utaðeigandi stofnunar, ef þess er óskað. 

2. mgr. Krefjast má læknisvottorðs af starfsmanni í veikindum, hvenær sem forstöðu- 

manni stofnunar þykir þörf á. 
3. mgr. Ef starfsmaður kemur ekki til starfa sökum veikinda meira en 10 vinnudaga 

samfleytt, skal hann sanna veikindi sín 

4. mgr. Ef um er að ræða endurteknar fjarvis stir starfsmanns, skal hann sanna veikindi 

sín með læknisvottorði, þegar hann hef verið forfallaður meira en 15 vinnudaga samtals á 

einu og sama almanaksári. en eftir það hvert sinn, sem hann er fjarverandi án leyfis á sama 

með læknisvottorði 

  
  

”    

      
   

      

ári. 

5. mgr. Ei kur um langan tíma, skal hann endurnýja læknisvottorð 

sitt, þegar 2 m því er hann veiktist, en síðan á þriggja mánaða fresti, 
AT > 

1 hann á með: 2. gr. þessarar reglugerðar. Frá þessu má þó veita 

ef hann telur auðsætt fyrirfram, að starfsmaðurinn 

1 tímamarka, sem tiltekin eru hér að framan 

í er Ss sem er frá störfum vegna veikinda svo lengi, að 

vottorðsskylda taki til hans, að ganga undir hverja þá venjulega og viðurkennda læknisrann- 

sókn, sem trúnaðarlæknir kann að telja nauðsy nlex ga, til þess að skorið verði úr því, hvort 
mili ff á 15 c veikindafortöll séu lögmæt. 

nbé agu ef     

  

7. mgr. Vinnuveitandi skal endurgreiða starfsmanni gjald vegna læknisvottorða, sem 
  

krafist er skv. reglugerð þessari. E Í 

Réttur til launa í í veikind um. 

ngr. Starfsmaður skal halda fullum launum, svo lengi sem veikindadagar hans í 

almanaksd lögum taldir verða eigi fleiri en 90 á 12 mánuðum. Ef þeir verða fleiri, lækka 

íma, sem umfram er. Þegar starfsmaður hefur verið fjarverandi í 

) mánuðum, fellur launagreiðsla niður. Fyrir starfmenn, sem verið 

] sins í 10 ár, lengist 90 daga tímabilið í 120 daga og 180 abilið í 240 

daga. Eftir 15 ára þjónustualdur lengist tíminn á sama hátt í 180 daga og 360 daga. 

Starfsmaður, sem verið hefur í þjónustu ríkisins í 20 ár eða lengur, á rétt til fullra launa í 360 

veikindadaga á 12 mánuðum, en þá fellur launagreiðsla niður. 

  

j
s
)
 Ss
 3 = =
 

    

     
     

  

     

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg I é



  

29. febrúar 1988 

  

Starfsmenn ríkisins, er verið hafa skemur en 6 mánuði í starfi, eiga rétt til fullra 

almanaksdaga og hálfra launa í 30 alm hanaksdag ga. 

„ Við mi it å ikin idarétti starfsmanns skal, 
      

      

  

     

      

  

    yjónustualdurs hjá ríkinu, einnig 

og sjálfseignarstofnunum, sem 
         

fastra mánaðarlauna samkvæmt kja asamn ingi , 

    

fyrir yfirvinnu, 
a, enda hafi vinnuframl 

skólaárs eða skólaannar eða 

einnig til : 

lengur ec 

a- og Óþægindaálag og gr€ eiðslur fyrir eyður í 

vinnutími verið ákveðið með stundaskrá til heils 
varðskrá. Ákvæði þessarar málsgreinar taka 
sem staðið hefur í 12 almanaksmánuði eða 

I i. I veikindum kennara skal g greiða skv. þeirri 

stund: skrá. sei ð við upphaf veikinda hans. 

5. mgr. “starfsmaður hefur verið fjarverandi vegna veikinda samfellt ni 

svarar til einnar viku vinnuskyldu hans, skal hann auk launa, sem greidd verða skv. 

mgr., fá í aðra yfirvinnu , þannig að fyrir hverja klukkustund í dagvinnu- eða 

i y a við fullt starf, s kal greiða 1/1000 þeirra yfirvinnustunda, 

sem hann fékk greidd: r síðustu 6 mánaðarleg uppgjörstímabil yfirvinnu eða síðustu 6 heilu 

aksmánuðina. Starfsmaður skóla og annarra stofnana, þar sem venjuleg starfsemi 

liggur niðri hluta ár l í stað eins fá greidda að ray firvinnu en greinir i 

4. mgr. bå månudi, sem venjuleg starfsemi fer fram og skal yfirvinnustundafjöldinn 

ákveðinn með því að finna mánaðarlegt meðaltal þeirra tilfallandi yfirvinnustunda, sem 

hann fékk greiddar síðustu 6 heilu starfsmánuði stofnunarinnar. Ef föst yfirvinna er ekki 

merkt á varðskrá, skal gert ráð fyrir, að þær dagvinnu- eða vinnuskyldustundir, sem leiða til 

greiðslu yfirvinnu skv. þessari málsgrein, séu sama hlutfall veikindafjarvistanna eins og 

varðskrárinnar. 
( '. Ef starfsmaður er 

ama meðaltal yfirvinnu orlofsd: 

     

   

   

  

  

      

er eða síðast gilti mið: 

    
    

         

        

   

  

alma 

       bessarar aðc   regh 

  

     

   

  

  

  

fjarverandi á $ mánaða tímabilinu vegna orlofs, skal telja, að 

na og hinn hluta tímabilsins. 

Við ing yfirvinnustunda skv. 5.—6. mgr. skal ekki telja með þær 

virvn nustun( lir, sem greiddar hafa verid 4. mgr. 

arfsmaður óvinnufær af völdum slyss á vinnustað eða á eðlilegri leið til 

reiðast laun skv. 1.-—-6. mgr. frá upphafi fjarvístanna. 

Þegar mánaðarlaunagreiðslur skv. 1.—-3. mgr. skerðast eða falla niður, skulu 

3 ”, skeråast sama hátt. 

  

          

  

   
    

   
1 falla niður á 

  

gr reiðslur s skv 

  

    

10. mgr. Ef starfsmaður að læknisráði og með leyfi forstöðu manns vinnur skert starf 
vegna veikinda, skal miða greiðslu veikindalauna fyr vinnu við það starfshlutfall, sem    vantar á, að hann sinni fullu starfi og greiða laun í því starfshlutfalli að fullu eða hálfu, eftir 

því sem ákveðið er í 1.— 
    

  

wor he 
z. MmgT. DESS 

{4 I 

  

ar greinar. 

Skerðing veikindaréttar. 

rfsmaður verið tvisvar sinnum frá störfum vegna veikinda með 

fullum launum þá dagatölu, er hann skv. 2. gr. nýtur óskertra launa, og skerðist þá um 

helming næstu 4 ár dagatala sú, er hann á rétt á skv. ákvæðum 2. gr. um laun í 

veikindaforföllum. 

1 Í , 
I. mer. Nú hefur s    

  

  

Starfshæfnisvottorð. 

gr. Starfsmaður, sem verið hefur veikur í 1 mánuð eða lengur, má ekki hefja starf 

ma læknir votti, að heilsa hans leyfi. 

Krefjast má vottorðs trúnaðarlæknis hlutaðeigandi stofnunar. 

  

         

<a    
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   inna eða langvarandi veikinda. Lausn frá störfum vegna endurt 

| ríkisins er frá starfi vegna veiki inda svo mánuðum I. mer. star Ísmað ur Í by 

skiptir å hve 
iz 

     
   

    
    

            

fi fe engið Í hei 

     
      

    

   

    

      

      

að fært sé. að beita heimild 

starfsmanna ríkisins, til að 

launafrádrætti. 

gr. - Með 

      

halda launum í í fjarveru si 

séu til fulls | 

hann er þá e 

3. myr. 

starfsmanni verði veitt lausr 

samkvæmt læknisvottorði orðinn 

Ekki skulu framar 
       

ra vanherlsu, er hann æskir þess, ef 

    

la starfi ve      la vanheilsu. 

éttindi og skyldur starfsma 
1 um greiðslu launa skv. Í. m 

    

skráning veikindadaga. 

     
           

I. mgr. H: ale la skal skrå yfir veikindadaga opinberra : vid hverja stofnun. Ef 
madur flyst milli starfa, skal leggja saman veikindadaga hans fi báðum störfum, eftir því sem 

vid å 

7. gr. 

Veikindi í barnsburðarleyfi. 

I. mgr. Veikindatími móður í barnsburðarleyfi eða orlofi telst ekki til    

  

veikindaforfalla og á starfsmaður ekki rétt til launa skv. reg þessari þann tíma 

8. gr. 

Veikindi barna yngri en 13 åra. 

I. mgr. Heimilt er öðru foreldra að vera frá vinnu í samtal 

veikinda barna sinna undir 13 ára 

þessum fjarvistum 

varðskrá. 

2. mgr. Heimild þessi hefur ekki áhrif á rétt starfsmannsins skv 
reglugerðarinnar. 

  

enda verði annarri 

  

dagvinnulaun Og Vak 

  

Gildistaka. 

1. mgr. Reglugerð þessi. sem sett er skv. lögum nr. apríl | 

skyldur starfsmanna ríkisins, öðlast gildi 1. mars 1988. Jafn fra mt fellur úr gildi reglug 

86/1983. um veikindafortöll starfsmanna ríkisins. 

     dá um réttindi og 

>ró nr. 

    

  

      Fjármálaráðuneytið, 29. febrúar 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

 



IPB ØOT TIGGERE REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um innheimtu og skil á meðlögum o.fl. 

á vegum Innheimtustofnunar sveitarfélaga nr. 214/1973 

með síðari breytingum. 

serðarinnar orðist svo 

- að taka verðtryggð skuldabréf, sem tryggð verði með veði í fasteig 

brunabótamat e1 skuld, en önnur verðbréf hefur 

stofni Inin heimild til að taka sem tryggingu fyrir skilvísri greiðslu meðlagsskuldar. Verðbrét, 

veitir viðtöku skal hún afhenda viðskiptabanka sínum til varðveislu og 

„innan 
      

  

til greiðslu á a me dlag    

  

  

  

ugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 54/1971 um Innheimtustofnun 

lög nr. 43/1984 og lög nr. 41/1986, staðfestist hér með til að öðlast gildi 

  

a sbr. 

  

sveitarfé 

þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. febrúar 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

  

A nr 32 Fa 
REGLUGERÐ 2. tet 

um breyting á reglugerð nr. 151/1986, um launaskatt, 

með síðari breytingum. 

  

I. gr. 

2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
rs konar atvinnutekjum fyrir Launaskattur nemur 1% af greiddum vinnulaunum og hve 

emt 1..2 störf hjá aðilum er stunda starfsemi sem flokkast undir f1 iskveiðar eða iðnað samkv 

eða 3. flokki í atvinnuvegaflokkun Hagstofu Íslands. 

Launaskattur af öðrum vinnulaunum og atvinnutekjum en um ræðir í Í. mgr. þessarar 

greinar og 11. gr., sbr. einnig 12. gr.. er 3,5%. i 

ll. gr. reglugerdarinnar orðist svo: 

Laun og þóknanir fyrir neðangreind störf eru undanpegin launaskatti: 

i. Laun og þóknanir fyrir störf við landbúnað, þar með talin vinna bóndans sjálfs, maka 

hans og barna hans, hvort sem greitt er í peningum eða á annan hátt. 

Störf við landbúnað, er undanþágan tekur til. eru: 

Kvikfjárrækt. Til hennar telst sauðfjárrækt, nautgriparækt, alifuglarækt (þ.m.t. æðar- 

irp), svínarækt og loðdýrarækt. 

Jarðyrkja. Til hennar telst garðyrkja. gróðurhúsarækt. heyframleiðsla og kornræ kt. 

Skógrækt. Til hennar telst gróðursetning, grisjun og skógarhögg en ekki stjórnunar- eða 

sölustarfsemi.
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    .t. veiði fugla og c Vinna við 

grenjavinnsla 

Undanþá 

arframkv 

skó 

Aðrar framkvæmdir í sveitum, svo sen 

fiskræktarstöðva, grask 

húsa, vega o.s.frv., eru ekki undanþegnar þótt framkvæmdir fari fram á bújörð. 

Undanþágan miðast eingði í sem falla u 

ekki til launa og þóknana fy rirtækja sem selja þessum aðilu 

2. Laun eða þóknanir fyrir stö dis idd af í 

ekki eru heimilisfastir hér á landi. 

3. Laun er Varnarliðið greiðir til manna hér á landi og ekki eru skattskyld hér, sbr 

110/1951. 
4. Björgunarlaun samkvæmt áttunda 

    

  

     na búrek: 

,„ svo og til viðhaldsvinnu þessara m         
kirkna, sumarbústaða, verslunar- og slátur-          

sreinda flokkun en nær       

    

      nnin erle af ísl Öilum til manna sem    

      

2. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Þeim pjaldendum sem eigi greiða hærri laun að meðaltali til annarra á mánuði en 97 000 

kr. á uppgjörstímabilinu er þó heimilt að skila greinargerð ásamt greiðslu á gjalddaga þess 

uppgjörstímabils þegar samanlögð ; greidd vinnulaun ná 970 000 kr. i erjum 

gjalddaga vegna bess års. Ef 1 til annarra á árinu er 

gjaldanda heimilt að skil A í greiðslu einu sinni á ári eins og um uppgjör 

fyrir mánuðina nóvember og desember væri að ræða. 

    

   hx 
1 NV 

    

    

gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Reki aðili fjölþættan atvinnurekst ir eða starfsem 

eða engan launaskatt, sbr. 2. gr. og li 

þannig að séð verði hvað af þeim tilheyri hverj 

Greiðslum fyrir yfirstjórn og Öðrum slíkum grei iðslum sem ekki eru beint tengdar 

ákveðnum þáttum starfseminnar, skal skipt upp í gjald flokka launaskatts, sbr. i 

gr., í sömu hlutföllum og eru milli heildargreiðslna í hv erjum gjaldfiokki, sbr. Í 

en umrædd: ir yfirstjórnargreiðslur eru meðtaldar og reikna Íaunaskatt af þeim í sa 

það. 

  

    Í sem ýmist skal greiða at 3 

launagreiðslur í bókhaldi sínu 

   

    

   

je 
í 

Ef slík aðgreining er ekki fyrir hendi í bókhaldi eða ef hún er í verulegum atriðum röng 

eða ófullnægjandi skal skattstjóri áætla a skipti nguna. 

3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í laga nr. 14/1965, um launaskatt 
  

      með síðari breytingum. sbr. lög nr. 87/1987, öðlast þe 

starfa sem unnin eru frá Í. Janúar 1958. 

gildi og tekur hún til launa vegna 

> 
Fjármálaráðuneytið, 23. febrúar 1988. 

F. h.r. 

Indriði H. Þorláksson.   
Lárus Ögmund 

  

A 
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REGLUR 

um niðurfellingu eða endurgreiðslu söluskatts af fjárfestingarvörum 

til mota við loðdýrarækt. 

I. KAFLI 

Innflutningur. 

I. gr. 

Við tollafgreiðslu á vélum og tækjum sem flutt eru inn vegna stofnframkvæmda við 

byggingu loðdýrabúa og teljast til var anle gs hluta þeirra skal hei nilt að fella niður söluskatt. 

Með loðdýrabúi er átt við hús, búr og girðingar þar sem loðdýr eru höfð í vörslu og ákvæði 

laga nr. 53/1981 um loðdýrarækt gilda um, sbr. reglugerð nr. 444/1982. Reglur þessar taka 

ekki til loðkanínuræktar, sbr. reglugerð nr. 393/1984. 

Heimild þessi er bundin því skilyrði að vélar þessar eða tæki falli undir tollskrárnúmer 

sem talin eru upp í Í. gr. auglýsingar nr. 69/1988 um niðurfelling eða endurgreiðslu 

aðflutningsgjalda eða söluskatts af aðföngum til samkeppnisiðnaðar eða um sé að ræða 

sérhæfðan vélbúnað til loðdýraræktar, þ.e. vélbúnað sem sérstaklega er hannaður til þeirra 

nota og fellur undir önnur tollskrárnúmer í 84., 85. eða 90. kafla í viðauka 1 í tollalögum nr. 

55/1987, sbr. lög nr 96/1987 um breyting á þeim. Af tækjum og búnaði til rannsókna sem 

ekki falla undir auglýsingu nr. 69/1988 ber að greiða söluskatt. 

Með sérhæfðum vélbúnaði til loðdýraræktar er átt við eftirfarandi: 

1. Fóður- og drykkjarkerfi og vélar, tæki og hlutar þeim tilheyrandi, eins og fóðurgeymar 

(síló), kælikerfi, pípudreifikerfi, viðnámsþræðir, sniglar, færibönd, skammtarar, vogir, 

fóðurgerðarvélar, brynningartæki og hlutar til þeirra, einnig fóðurdæluvagnar. 

Brímamælar, gildrur, aflífunartæki, fláningsvélar og -bekkir. 

Neyðarrafstöðvar með tilheyrandi búnaði. 

Reglur þessar taka ekki til annarra handverkfæra en þeirra sem falla undir auglýsingu 

nr. 69/1988. 

Heimildin skal jafnframt taka til búra, hreiðurkassa, flórrenna og hluta og efnivara 

þau, enda séu hlutar þessir og efnivörur sérstaklega gerðar til nota við framleiðslu í 

loðdýrabúrum, hreiðurkössum og flórrennum. 

  

Lo
 

to
 

í 

Á 

2. gr. 

mA öðrum innfluttum byggingarvörum til mannvirkjagerðar sem ekki falla undir 1.—3. 

tl. 3. mgr. 1. gr., t.d. dælum, rafmåtorum, rafstååvum, lokum, pipum, rafstrengjum, timbri, 

sementi, steypustyrktarjårni, plötuefni og öðrum þess háttar byggingarvörum til byggingar 

loðdýrabús, hvort sem þær eru fluttar inn af byggjendum sjálfum eða fyrir þeirra hönd skal 

greiða söluskatt með venjulegum hætti við tollafgreiðslu en fjármálaráðuneytið mun 

endurgreiða hann aðiljum sem reka loðdýrabú samkvæmt 5. gr. 

3. gr. 

At hvers konar vinnuvélum og -tækjum svo og varahlutum til þeirra sem notaðar verða 

við hinar verklegu framkvæmdir skal greiða söluskatt eins og hann er á hverjum tíma og 

gildir sama um hvers konar ökutæki sem loðdýrabú kann að kaupa til framkvæmda og 

reksturs á þess vegum. Ennfremur skal greiða söluskatt af hvers konar rekstrar- og 

viðhaldsvörum, öðrum en varahlutum sem falla undir tollskrárnúmer upptalin í auglýsingu 

nr. 69/1988 og notaðir eru til viðhalds sérhæfðum vélum og tækjum sem um ræðir í Í. gr. 

4. gr. 

Niðurtelling söluskatts samkvæmt 1. gr. tekur einungis til véla, tækja, vélahluta og 

varahluta sem notað verður til loðdýraræktar. Tollmeðferð þessi er Jafnframt bundin þeim
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skilyrð! oe tyrirsvarsmaður þess lýsi 

því yfir skrif 

veitt nema 

  

eftir ákvæðui 

fyrirmælur 

Felji 
mi „1 „ 

söluskatts 

  

urgreiðslu 

svo Og 

að framvísað sí 

samkvæmt þeim 

    Við kaup innanland: 

keyptar af birgðum innflut 

a stofnframkvæmc 

m hætti en tollsti 

í 1. gr., sem annað hvort eru    

  

   
          

    

      

fh sndurgreiðs slur gjalda af be sim. 

hætti ákvæða 4., 5, og     
  

efnivör um sem notaðar hafa 

hafi söluskattur 

  

Aðilar sem 

fjármálaráðuneytinu skriflegt erindi, u 

Erindinu skal fs 

og girðinga og s fjölda hreiður! 

un landbúnaðarin 

til stofnunar loðdýr 

Teljist framl 9 Í 

söluskatt miðað við heimilaða 

landbúnaðarins þar um á hverjum 

Breytingar á húsum, stæ 

endurgreiðsluhæft. Sömu 

greinar. Af byggingarefni sem notað hef 

hins vegar endurgreiða söluskatt eftir ma 

efniskaup séu hár hundraðshlu 

Skal það mat fylgja endurgreiðslubeið 

Ekki verða endurgreidd gj« af skrifstofubyggir g 

starfsmannabústöðum, mötuneytishúsnæði eða þess háttar eða búnaði tilheyrandi þessum 

mannvirkjum. Séu slíkar byggingar sambvggðar dýrahúsum lækkar endurgreiðslan hlutfalls- 
lega miðað við byggingarkostnað þeirra. 

  

arms t 1 Ötirla ei 
samkvæmi niGuriagi 

  

forsvarsmanni loðdýra 

  

   

    

        
     

   

    

eini stærð og gerð húsa, le 

lltrúa skal staðfest af Bú 

lgja úttek 

  

   

   
H nga irstofn- 

Juneytisins 

  

s. Ei | andbúnaðar 

  

YT 

jarmålaråduneytid endurgreiða áætlaðan 

útreikningum Bvyggingarstofnunar 

  

sem talist getur til stofnframkvæmda, er 

£ fram koma ia í Í. og 2. málsgrein þessarar 

Í slíkra stofnir amkvæmda in ráðuneytið 
I rstofnunar landbúnaðarins á því hversu 

1 vegna nýrra húsa sömu stærðar og gerðar. 

      
  

sum, vélaverkstæðisb )Yg gingum,     

    

Loðdýraræktendur sem fengið hata efni í mannvirki undanþegið söluskatti samkvæmt 

þessu reglum er óheimilt innan 10 ára talið frá næstu áramótum eftir að starfsemi er hafin að 
nota þau til annars en loðdýraræktar, nema leyfi Hármálará Óuneytisins komi til. Óski þeir 
eftir að taka þau til annarra nota eða afher 

  

    
   

   

  

la eða selja innan þess tíma til nota við rekstur
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   eða starfsemi sem ekki getu ) 

önnur starfsemi er hafin eða afhending 

Í far samkvæmt þessum ré 

á vísitölu bí 

"Fi jármí álar áðuneyv 

um ríkisendurskoðunar. 

„ óm oðdýrahús eða sá 
sc 

sglum skulu þeir áður en 

eða sala fer fram greiða gj öld af vörum sem notið 

rningu að teknu tilliti til 

        

  glum, miðað við 10% ár     
ngarkostnaðar. 

ákveður fjárhæð beirra gjalda 

og 
7881 

tið skulu innheimt að 

    

      „mild hefur til 

ngu til Hármálaráðune ytisins þar sem því sé lýst yfir að allar þær vörur sem 

Sluskattur gefinn eftir eða endurs 

eingöngu notaðar til loðdýraræktar og verði þær teknar til annarra nota eða afhentar eða 

seldar öðrum aðila til nota við rekstur eða start 

í aðili sem ih rirtækið fjárhagslega skal 

      
refur verið sreiddur af samkvæmt í þessum ri eglum verði 

    

1 sem ekki getur notið gjaldfrelsis 

óði söluskatt af 

vörunum samkvæmt Í. og 2. mgr. þessarar greinar áður en notkun sé breytt eða afhending 

eða sala fari fram. Yfirlýsingu þessari skal þinglýst sem kvöð á mannvirkjunum á kostnað 

rabúsins 

siða ríkiss} 

  

samkvæmt reglum þessum sé eigandi þess skuldbundinn til að gr     

  

eiganda loðd 

  

G 
Sd. gT. 

Aðili sem fær endurgreiðslu samkvæmt reg 

söluskatt sérstaklega, annað hvort í ársreikningi sem fylgir skattframtali eða í skýringum 

með honum, en þar ska! greina undir hvaða irsreiknings endurgreiðslan er færð svo og 

fjárhæð hennar. Jafnframt skulu þeir halda rei ikningu m og öðrum gögnum varðandi vörur 

sem eftirgjafar eða c -ndurgreiðsi lu njóta samkvæmt þessum reglum aðgreindum í bókhaldi 

sínu sem skattyfirvöld og tollyfirvöld skulu jafnan hafa aðgang að telji embættin ástæðu til 

eftirlits eða rannsóknar á þeim. Komi í ljós við rannsókn á bókhaldi að þeir hafi m isnotað 

ívilnanir sem hafa verið veittar samkvæmt reglum þessum eða röksíuddur grunur er um að 

um misnotkun hafi verið að ræða geta tollyfirvöld hafnað beiðnum um niðurfellingu eða 

endurgreiðslu gjalda samkvæmt þeim meðan málið er í athugun. 

  

lum þessum skal tilgreina endurgreiddan 
     

ag     
  

    

  

  

  

  

  

jöf látin í 

inunar samkvæmt ákv: æðum í reglna 

900 um söluskatt. með áorðnum 

  

  
Röng skýrslugjöf eða framlagning rangra eða villandi gagna, röng upplýsin, 

té í því skyni að fá ívilnun á söluskatti eða misn tku 

þessara getur m.a. varðað við 25. gr. 

breytingum. 

      
v 

Um meðferð mála vegna brota á reglum þessum fer að hætti opinberra mála. 

10 

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimil tl. 7 „laga nr. 10/1960 um söluskatt, 

sbr. 4. gr. laga nr. 1/1988 um breyting á þeim, til að öðlast gildi þegar í í stað. Jafnframt eru úr 

gildi felldar reglur nr. 72/1986 um sama efni og auglýsing nr. 523/1986 um breyting á þeim. 

    

=.
 
E
n
 

> 

   

Akvæði til bráðabirgða. 

Þrátt fyrir ákvæði 10. gr. skulu reglur nr. 72/1986 gilda eftir því sem við á um 

endurgreiðslu gjalda af fjárfestingarvörum vegna framkvæmda á árinu 

  

Fjármálaráðuneytið, 8. mars 1988. 

F.h.r. 

Indriði H. Þorláksson. 

Gi ðrún Ásta Sigurðardóttir.
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SAMÞYKK? 

rn og fundarsköp Vafnsleysustrandarhrepps. 

  

1 
> 

I. KA FLI 

Um skipan breppsnefndar og verkefni hennar. 

  

gr. Somu l484 

jornarkosningum og 

    

g vera i fyrirsvari     

   ibua hreppsins sé taklega. enda 

Meðal 

ráð og stjórnir skv. VI. kafla 

   
    

sveita í r,„ og skoðunarmenn úl að annast 

endurskoðun ársreikninga hreppsin skv.) atla svettarstjórnarlaga. Ennfremur að 

VII. kafla tyrrnefndra laga 

2. Að setja sa fyrir um og þörf krefur 
3 wo. stjórna fyrirtækja, skv. VHI. kafla 

{í KAFI 

Um í jármálastjór n hreppsins. 

A fyrsta ári hvers kjörtímabil ára áætlun um rekstur, 

framkvæmdir og fjármál hreppsins. og sk ggja ára áætlun vera il leiðbeiningar við 

gerð árlegrar fjárhagsáætlunar Í koða árlega í tengslum við 

  

afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar ) [ramitengja aættunma um ent



Nr. 139 334 Í. mars 1988 

s stofnana hrepps-     
ins fyrir lok janúarmánaðar ár hvert a að undar mum tveimur umræðum í hreppsnefnd 

sbr. 24. gr. samþykktar þessarar. Milli umi 

  

hreppsnefnd skal hatda almennan 

borgarafund þar sem liárhagsáætlun er kynnt og rædd. 

Ef ekki tekst að a n skv. 1. mgr. skal hreppsnefnd sækja skrillega 

     um frest tl félagsmálar nmsókninni. 

Form fj 

greint á milli rekstraráætlunar, fjárfestingaráætlunar < 

    

  a hreppsins, og skal þar 

rreyfing: 

' tekur hreppsnef nd ákvarðanir um nýtingu tekjustofn: 

vera Í samræmi við      hagsáætlunar skali 
lunar um fjármagns     

Við afgreiðslu fjárhagsáætl 

hreppssjóðs og tekjuöflun, 

fjármagns á fjárhagsárinu bæði til rekstrar og eignabreytinga. 

=
 

  

og um ráðstöfun     

  

öflun lánsfjár. ef um það 

i århagsåæt!- 
   

unar hafa hliðsjón af veltufjárstöðu hrepps 

  

jóðs í byrjun Í) 

breytingum, sem nauðsynlegt er talið að gera á veltufjárst öðunni. 

  

     

  

Fjárhagsáætlun skv. 8. gr. skal vera 

fjárhagsárinu og ekki má stof na til útgjalda eða greida fé ur h Areppssjóði nema heimild d sé stil 

þess í fjárhagsáætlun, útgjöldin séu lögbundin. samningsbundin eða samþykkt af hrepps- 

    

nefnd. 

Samþykki 

jafnframt taka ákvörðun um, hvernig 

alda, auknum tekjum eða lánsie. 

ar. skal hún      
með lækkun 

annarra úfí 

  

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáæ stlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

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

  

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir psnefnd við eina umræðu, enda hafi 

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

ll. gr. 

Hreppsnefnd skal hafa lokid fullnadarafgreidslu årsreikninga hreppssjåds, fyrirtækja 
asbr. 82. og 

S 

a 
S, 

  

hans og stofnana eigi síðar en í Júnilok ár hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarlag 

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

neytinu fyrir 31. júlí ár hvert. Viðurlög skv sveitarstjórnarlaga liggja við 

vanrækslu hreppsnefndar á afgreiðslu og skilum ár: 

   
>ikninga. 

  

H. KAFLI 

Um fundarsköp hreppsnefndar. 

  

  Hreppsnefnd heldur reglulega fundi einu sinni í hverjum mánuði, annan eða þrið) 

mánudag hvers mánaðar, skv. ákvörðun hreppsnefndar. 

Hreppsnefndarfundir skulu að jafnaði hefjast kl. 17.15. Heimilt er að fella niður fundi í 

hreppsnefnd í allt að tvo mánuði að sumarlagi. 
Aukatund 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 

hreppsnef fndarmanna kreist þess. 

 



      

I. mars 1988 335 Nr. 139 

13. gi 
Aldursforseti nýkjörinnar hreppsnefndar | kveður „hre ppsnefndin 1a saman til fyrsta 

    
fund: osnefndarkosningum zum e ftir að Í hún tekur við 

  

' að afloknum hrei       
störfum, sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e.     talið sveitarstjóra að boða fyrsta fund ny ýkjörin 

Sveitarstjóri, sbr. þó þessarar, boðar hreppsnefndarfundi og 

  

    eður jafnframt fundarstað. | 

Hreppsbúum skal kunngert með auglýsi 

haldnir. 

ekki gert það. 
    u, hvar og hvenær hreppsnefndarfundir eru 

         

  

    

oskr hrey 

krá hreppsnc ndarfundar 

Sveitarstjóri semur d fundar. 

A da 

    

ákveðnar kosnin      

  

    
     

| S.S. íta hreppsnefndar, kosningar nefnda, ráða 

og stjórna svo og kosningar eða ráðning sveitarstjóra og annarra starfsmanna hreppsins. 
2. Fun dargerðir nefnda, ráða og stjórna á vegum hreppsins, ef, eða að svo miklu leyti, sem 

    

hreppsnefnd þarf að samþykkja ályktanir, sem ng beim felast, sbr. 55. gr. sambykktar 

bessarar. 

Ennfremur skal hreppsnefnd fjalla 

fyrirtækja og stofnana å vegum sveitarfé 

aðild að. 

3. Önnur mál, sem f 

að taka 

Hreppsnefndarmaður, sc 

  

fundargerðir og erindi sameiginlega rekinna 

inna á Suðurnesjum og sem hreppurinn á 

  

   dviti eða sveitarstjóri ákveður 
á 1. „á aða » ar ; AI 3 brá á dagskrá eða e að tekin verði á dagskrá 

r, skal 

rn a.m.k. sex sólarhringum 

    
   

        

   

  

  krá hreppsnefndarfundar 

  

tilkynna bað sveitarstjóra skr 
fyrir f 

Dagskrá hrey 

  

   
og annarra g      snefndarfundar sk 

) 

  

it fundargerdar sidasta 

  

sem sveitarstjóri telur nauðsynleg. Da afr 

hreppsnefndarfundar. 

ð 
   

staðlar 
då ag 

  

ÓTI Skal 1“ 

i reppsnefndarmenn á hr 

Sveitarsti 

    

17. gr 
Sveitarstjóri skal boða hreppsnefndarmenn símleiðis til aukafundar í hreppsnefnd 

a.m.k. sólarhring fyrir fund. 

18. 

  

Aldursforseti nreppsnefndar setur fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar og stýrir 
honum, uns oddviti hreppsnefndar hefur verið kjörinn 

Oddviti hreppsnefndar v     | kjörinn til fjögurra ára. 
Sá er rétt kjörinn oddviti. sem fengið hefur atkvæði meirihluta hreppsnefndarmanna 

Verði þeim atkvæðafjölda eigi ná 
  

). skal kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. 

Hafi þrír eða fleiri hreppsnefndarmenn fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti. um 
hverja tvo skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn oddviti hreppsnefndar. sem fleiri atkvæði 
fær. Verði atkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða kosningu 
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Oddviti hreppsnefndar stjórnar kjöri varaoddvita hreppsnefndar og skal såmu adfterd 

beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaoddviti skal kjörinn til 

jafnlangs tíma og oddviti. 
Sé hvorki oddviti né varaoddviti á fundi, gegnir aldursforseti oddvitastörfum, nema 

hreppsnefnd ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra. 
Ef oddviti deyr eða verður varanlega forfallaður frá oddvitastörfum. skal kjósa oddvita 

í hans stað til loka kjörtímabils oddvita. 

19. gr. 

Hreppsnefnd getur kosið skrifara og varaskrifara úr hópi hreppsnefndarmanna ul eins 

árs í senn á sama fundi og oddvitakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hluttallskosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram i 

hreppsnefnd. 

20. gr. 

Hreppsnefndarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum byggingarlaga og 

byggingarreglugerðar um aðgang fatlaðs fólks. 

Hreppsnefndarfund skal að jafnaði halda í heyranda hljóði og almenningi heimilaður 

aðgangur að þeim, eftir því sem húsrúm leyfir. 

Hreppsnefnd getur ákveðið, að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum s.s. 

viðkvæm einkamál manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna hreppsins, að 

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

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

um að mál skuli rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd umræðulaust í hreppsnefnd. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 

hreppsnefnd. 

21. gr. 

Hreppsnefndarfundur er lögmætur. ef hann er löglega boðaður og meira en helmingur 

hreppsnefndarmanna er á fundi. Hreppsnefnd getur enga bindandi ályktun gert, nema 

fundur sé lögmætur. 

22. gr. 

Oddviti hreppsnefndar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 

stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi, 

þegar dagskrá hans er tæmd. Oddviti úrskurðar um skilning á fundarsköpum., en skjóta má 

úrskurði hans til úrlausnar hreppsnefndar. Oddviti sér um, að allt fari skipulega og löglega 

fram á hreppsnefndarfundum og er hreppsnefndarmönnum skylt að lúta valdi hans að því er 

varðar fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði. getur oddviti vísað honum úr 

fundarsal. Leyfi oddvita þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á hreppsnefndar- 

fundum. 

23. gr. 

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í hreppsnefnd í þeirri röð, sem þau eru á 

dagskrá. nema oddviti eða hreppsnefnd ákveði annað. 

Heimilt er að taka til meðferðar á hreppsnefndarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

dagskrá, ef 2/3 viðstaddra hreppsnefndarmanna samþykkja slíkt afbrigði.
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Hreppsnefnd afgr 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 
i Esár v I hr Í. Fjårhagsåa ætlun hr 

ræðu. Þó skal hata tvær umræður með 

    

  

2 staðfestingu ráðherra. 

  

ára áætlanir og 

  

Hreppsnefndarmanni er 

svo sem önnur brýnni 

stun 

varamann á func skv 

Sveitarstjóri skal sit) 

hann atkvæðisrétt nema | 

Hreppsnefnd getur heimilað að maður utan h psnefndar kveðji sér hljóðs á hrepps- 

nefndarfundi. 

ður forfallaður um 

| " bå 

  

      

  

snefnda med málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur 

  

Hreppsnefndarmanni be i Ösíu 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 heimil að gera stuttleg 

grein fyrir afstöðu sinni. Hreppsnefndarmaður, sem hlut á ii, má taka þát 
atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Hreppsnefndarmanni, sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber í 
skýra oddvita hreppsnefndar 

sið 

raf al 
8 áigr i€ 

    

   
   

    

>fa fundarsa 

  

er við úrlausn máls. ska 

    

    Hreppsnefndarmaður hefur tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hrepi 
nefndar. hó indarmað r, sem taka vill kal heimildar oddvita. Að 
jafnaði skulu hrep 

  

til il må til mai 

       kvatt sér hljóðs. 

  

    Víkja má frá þeirri 

að gera stutta sthugasemd eða 
hreppsnefndarmenn kvatt sér h 

  

1 eða hr 'eppsne fndarmann, sem óskar 

í tveir eða fleiri 

} þeir skuli tala 

     
koma lei 

  

    amtímis. ákveður oddviti. í hvaða 

   
áli sínu til oddvita. Þegar til umræðu er fundargerð 

skal hreppsnefndarmaður taka fram, hvaða lið/liði fundargerðar- 

  

nefndar, ráða eðas 

innar hann óskar 

Hreppsnefndarmaður má tal: 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 

ega þó tala oftar en tvis 

     

      

    við fundarsl       Ööp. Sveitarstjóri eða flutningsm 

hverja umræðu máls. 

Ekki má hr op psnefndarmaður lesa upp prentað mál við umræður í hreppsnefnd nema 
með leyfi oddvit 

ar við 

 



Nr. 139 338 1. mars 1988 

29. gr. 

Beri hreppsnefndarmadur adra menn brigslum, skal oddviti vita hann. Oddviti getur 
lagt til vid hreppsnefnd, ad hreppsnefndarmadur, sem vittur hefur verid oftar en einu sinni å 
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 tella það, vísa því frá 

hreppsnefnd eða vísa því til afgreiðslu annarrar nefndar, ráðs eða stjórnar eða sveitarstjóra. 

Máli, sem hreppsnefnd ber að lögum að afgreiða, verður þó eigi vísað til afgreiðslu annarra. 

Þá er hreppsnefnd heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða mál. sem að 

lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma. 

33. gr. 

Atkvæðagreiðsla á hreppsnefndartundi 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 hættu. Loks skýrir oddviti frá úrslitum 

atkvæðagreiðslunnar. 
Ef mál er svo vaxið. að oddviti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það, 

skýrir hann frá því. að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæðagreiðslu nema 

athugasemd verði við það gerð. 

Oddviti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber oddvita að láta 

fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur hreppsnefndarmanna óskar þess. Við nafnakall 

skal farið eftir tölusettri nafnaskrá hreppsnefndarmanna í stafrófsröð og skal það ráðast af 

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

oddviti greiða atkvæði síðastur. Við nafnakall svarar hreppsnefndarmaður, þegar oddviti les 

upp nafn hans, já eða nei eftir því hvort hann er með máli eða móti eða tekur fram, að hann 

greiði ekki atkvæði. en slík afstaða telst þó þátttaka í atkvæðagreiðslu. 

Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, et hreppsnefndarmaður 

óskar og hreppsnefnd samþykkir. 

Kosningar skulu ávallt vera skriflegar og leymlegar.
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Ved ØT 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 
ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn móti, fellur það    

          

  

   

skulu vera hlutfallskosningar skv. dHondts 

áða starfsmann úr hópi margra. sem tillögur hafa I 
í hætti og kosning oddvita hreppsnefnd: 

    

  
Hreppsnefnd getur r 

fundargerða í gerðabók hreppsi 
bh 33 
ii 

  

ðið sérstakan fundarritara u I 

undargerð skal getið, hvar og hvenær fundur er 

ir, dagsetnin    aldinn og 

    

    
aðila máls og meginefni og hvaða afgreiðslu þau fá. Sé mál ekki afgreitt samhljóða. skal 

greina Í fund æði hafa skipst. Í ar eru Íram argerðir nefnda, 

  

að skrá í fundargerð nefndir er að ræða, dagsetningu 

  

2 M “ a Í br bre haccarar t 3. mgr. 20. gr. samþykktar þessarar skal 

    

    
   

rmaður á rét utta athugasemd um afstöðu sína til máls 

" i hreppsne 

fa eftirlit med 

  

treppsnefndarmenn 

vert atriði í fundargerð, getur 

að umræður á hreppsnefndarfundum skuli hljóðritaðar | 
% 

eða teki Verði það ákveðið. skal hreppsnefnd setja um það nánari 

IV. KAFLI 

Um réttindi og skvidur hreppsnefndarmanns. 
40 

  

gr. samþykktar þessarar 

n það sveitarstjóra skrifi ega a.m.k 

  

i 

fimm sålar] hringum. fyrir fund. 

  

tHreppsnefndarmanni er bæði rétt og skylt að sækja fundi hreppsnefndar nema lögmæt 
= LL forföll hamli sbr. 25. gr. samþykktar þess tar. — Hreppsnefndarmaður er skyldur til að taka 

þau störf. sem hreppsnefnd felur honum og varða verkefni hreppsnefndar. s.s. 
oddvitastörf og störf í nefndum á vegum hreppsnef fndar. Þó getur sá, sem verið hefur oddviti 
eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í nefnd sama tímabil, skorast undan kosning     Jafnlangan 

sefur haft starfið á 

  

larmaður yldum sínum í hreppsnefnd án 

  

um eða veitt honum lausn að 
eigin ósk um ti nn tíma eða til loka kjör bils. Varamadur tekur þá sæti hans skv. 25. í 

óhætilegs álags og getur hre ppsne!   



#9
) 

i
ð
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39. gr. 

Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hrepps- 

nefndar eftir því sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari. 

Hreppsnefndarmanni er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar 

um er að ræða mál, sem hreppsnefnd er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða 

ársreikninga eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur oddviti ákveðið að endurtaka 

atkvæðagreiðslu, ef minna en helmingur hreppsnefndarmanna tekur þátt í atkvæðagreiðsl- 

unni. 

  

40. gr. 

9 darmanni ber að gegna störfum sínum í hreppsnefnd af alúð og samvisku- 

semi og gæta h 1gsmuna hrep psins, en í störfum sínum er hreppsnefndarmaður einungis 

I lögum og sannfa eringu sinn     
41. gr. 

Hreppsnefndarmaður á aðgang að bókum og skjölum hreppsins og einnig óhindraðan 

aðgang að stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaðflunar 

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. 

Hreppsnefndar manni ber að víkja sæti vid umrædur og afgreidslu måls, begar það 

varðar hann sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo mjög, að almennt má ætla 

da hans mótist að einhverju eða öllu leyti þar af. Hreppsnefnd sker umræðulaust 

úr, hvort mál er svo vaxið. Hreppsne fndarmaður, 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 

  

að viljaafstaé 

  

  

44. 

Hreppsnefndarmaður skal fá þóknun fyri r störf sín í hi eppsnefnd. 

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

nefndar á hann rétt á greiðslu ferða- og dvalarkostnaðar. 

  

45. gr. 

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

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

46. gr. 

Geti hreppsnefndarmaður ekki sótt hreppsnefndartund/fundi vegna veikinda eða af 

öðrum ástæðum tekur varamaður sæti hans meðan þannig hagar til, samkvæmt 25. gr. 

samþykktar þessarar. 

gr 
Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna gilda einnig um 

varamenn, sem sitja hreppsnefndarfundi.
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KAFLI 

Nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 

Hreppsne ind kýs fulltrúa í nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum laga, 
  

reglugerða og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar 

hlut fallskosningar. ef einhver hreppsnefndarmann: r þess.     

  

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana hreppsins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá. 

Hreppsnefnd kýs formenn nefnda, nema lög kveði á um annað. Að öðru levti skulu 
Í = J 

nefndarmenn sjálfir skipta með sér verkum. 

50. gr. 

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 

nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður ans taka sæti í nefndinm. Þ 

aðalmaður í nefnd flyst burt úr sveitartél: ur frá eða forfallast á annan hátt 

varanlega, tekur varamaður hans sæti nema hreppsnefn 1 ákveði að kjósa aðalmann að nýju. 

  

  

Þa
 

  

51. gr. i. 

Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt å sinn fund einstaka 

starfsmenn hreppsins. Ennfremur getur nefn nd bodid adila ad koma å sinn fund til vidrædna 

um tiltekin mål. 

52. Er: 

Formadur nefndar styrir fundum. Åkvædi III. og IV. kafla sambykktar bessarar gilda 

um meðferð mála í nefndum, ráðum og stjórnum hreppsins, ettir 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. 

A roppsne nc á getur falið nefnd fullnaðar: tfgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 

slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið hreppsnefnd til ákvörðunar. 

  
  

54. gr. 

Nefndir, ráð og stjórnir VLF skulu halda ger Oabækur, Kjörinn ritari n eind ir sl 

færa fundargerð í gerðabók. Nefnd getur þó ráðið sér sérstakan fundarritara utan 1 {ik 

  

   
fundargerð skal skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji hann. Þá skal skrá í 

fundargerð einstök mál. sem tekin eru fyrir á fundi, dagsetningu þeirra, nöfn aðila, 

meginefni og hvaða afgreiðslu þau hljóta. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir 
viðstaddir nefndarmenn undirrita hana. 

55. gr. 
Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna hreppsins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

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

Alyktun nefndar, ráða eða stjórnar sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir 
hreppsnefnd til endanlegrar afgreiðslu.



A. 
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56. gr. 
Hreppsnefnd kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir; 

Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 

Í. 

  

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

nr. S/1986. 

Undirkjörstjórn við alþingiskosningar. Tveir aðalmenn (hreppstjóri, sjálfkjörinn 

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

  
il fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum hreppsnefndarkosningum: 

Fjárhagsnefnd. Allir aðalmenn hreppsnefndar og varamenn hreppsnefndar til vara. 

Hlutverk fjárhagsnefndar er að taka fyrir og álykta um hvert það mál er hreppinn 

varðar, sérstaklega þó fjárhagsmálefni. Ályktun fjá 

  

    

  

hagsneindar öðlast gildi er hún 

hefur verið staðtest af hreppsnefnd. 

        

2. Áfengisvarnarnefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. áfengislaga 

nr. 82/1969. 

3. Barnaverndarnefnd. Þrír < aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd 

barna og ungmenna nr 1966. 

4. Byggingarnefnd. Fimm adalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 

54/1978 

5. Hafnarstjórn. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. hafnalaga nr. 69/1984. 
6. Heilbrigðisnefnd. Einn fulltrúi í nefndina skv. 6. gr. laga nr. 109/1984 um hollustu- 

hætti og heilbrigðisettirlit og annar til vara. 

7. Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. S/1986. 

8. Skólanefnd grunnskóla. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. og Í8. gr. 

nr. 63/1974 um grunnskóla 

9. Fulltrúi í stjórn heilsugæslustöðvar. Einn til vara skv. 21. gr 59/1983 um 

heilbrigðisþjónustu. 

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

60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

Stjórnarnefnd vinnumiðlunar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. laga nr. 

    

18/1985 um vinnumiðlun. 

12, Tveir fordagæslumenn og jafnmargir til vara skv. 53. gr. bufjårræktarlaga nr. 31/ 

1973. 

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

14. Atvinnumálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Ætlast er til að nefndin 

fylgist með atvinnuástandi í hreppnum og geri tillögur til hreppsnefndar um úrbætur í 

atvinnumálum þegar þess er þörf að áliti nefndarinnar. 

15. Framkvæmda- og umfer ðarnefnd (kemur í stað vatnsveitunefndar og umferðarnefnd- 

Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. 

16. Leikskólanefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara. Leikskólanefnd er ætlað að 

hafa umsjón með málefnum leikskóla hreppsins og gera Á tillögur til hreppsnefndar um 

þau mál er stofnunina varðar. 

17. Unglingavinnunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir tl vara. Unglingavinnunetnd er 

ætlað að undirbúa unglingavinnu sem rekin er á vegum hreppsins. 

18. Fulltrúi í rekstrarnefnd Glaðheima og einn til vara. Fulltrúa hreppsins í rekstrarnefnd 

félagsheimilsins Glaðheima er ætlað að gæta hagsmuna sveitarfélagsins sem aðal- 

eiganda hússins, sbr. samning milli eignaraðila. 

19. Jafnréttisnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Jafnréttisnefnd starfar í anda 

tafnréttislaga.



3 2 ð 

Bókasafnsnefnd starfar skv. 

n almenningsbókasöfn. 
    

  

enn og ainmargir til vara. Byg80ar 
Så ifnsnefnd er ; Jasalns í hreppnum "ika á stofnun b 

  

22. Fulltrúi í stjórn Dv alarheimilis aldraðra á Suðurnesjum og einn tl vara, sbr. lög um 

málefni aldraðra nr. 91/1982 
25. Fulltrúi í stjórn Brunavarna Suðurnesja og einn til vara, sj á samhulbbt 

a SAMDYRKKI 

  

fyrir 

Brunavarnir Suðurnesja samþ. af hreppsi 

24. F ultrúi í stjórn Sambands svei itarféla aga á Suðurnesjum og einn til vara, sjå 5, gr 

  

sfnd 5. september 1883, 

  

og einn til vara, sjå stofnsamning 

   
í nóvember 19 

Fulltrúi í skólanefnd F.S. og einn til“ 

27. Brunamafsmenn tilnefr kv. Í 

VIKUT. 

28. Fegrunarnefnd. Prir ada 

1982. Samþ. á fundi hreppsnefndar 

29. Stjórn Hitaveitu Suðurnesja. Einn að 

1974 um Hitaveitu Suðurnesja 

30. Í stjórn Sjúkrahúss (S.K.) og (H.S.S.) Einn aðalmaður og annar tl vara skv. 

um heilbrigðismál. 

        

reglur dags. 23. ágúst 

    

-skv. lögum nr. 100/ 

    

að einstökum afmörkuðum 

' ár frá því nefndin var 
    

Hreppsnefnd getur kosið nefndir (Íausan r) til að vinna 
n iður * þe gar lðin eru     verkefnum. Umboð slíkra nefnda fe 

  

kosin og fyrr ef verkefni nefndar er loki 

Hreppsnefnd getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. pl g Í 

VI. KAFLI 

Um framkvæmdastjórn og starfslið hreppsins. 
25 sr. 

  

Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra. Gera skal skrifleg í 

stjóra þar sem m.a. skal kveðið á um ráðnin 

ingur skal staðfestur af hreppsnefnd 

1 ráðningarsamning við sveitar- 

rtíma hans og kaup og kjör. Ráðningarsamn-    

SY. « g Á 

Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri hreppsins. Hann undirbýr 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 á hendi framkvæmd ákvarðana hreppsnefndar og hreppsmálefna að 
svo miklu leyti sem hreppsnefnd hefur ekki ákveðið annað. 

Sveitarstjóri er prókúruhati hreppssjóðs. Hann undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 
fasteigna hreppsins. lántökur og aðrar skuldbindingar. 

Sveitarstjóri er æðsti yfirmaður starfsliðs hreppsins. 

Skrifstofustjóri gegnir störfum sveitarstjóra í forföllum hans.
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60. gr. 

Hreppsnefnd ræður starfsmenn hreppsins og veitir þeim lausn frá störfum. Þetta á þó 

ekki við um lausráðna verkamenn, afleysingamenn og aðra þá starfsmenn sem eigi eru 

ráðnir með 3 mánaða uppsagnarfresti. 

yr 
i. 

x 
UC
 61. 

Fastráðnir starfsmenn hreppsins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 3 

mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur opinberra 

starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m. . Skal 

kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfssvid beirra. Um a kaup 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningi. 

  

62. gr. 

Um ráðningu verkamanna, afleysingamanna og annarra starfsmanna sem eigi eru 

ráðnir með 3 mánaða uppsagnarfresti fer eftir reglum sem hreppsnefnd setur. Um kaup og 

kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þrátt fyrir ákvæði í 62. gr. um leikskólanefnd og verksvið hennar starfar leikskólafull- 

trúi kjörinn af hreppsnefn id til næstu sveitarstjórnarkosninga. 

Eins starfar sérstök umferðarnefnd og önnur vatnsveitunefnd til næstu sveitarstjórnar- 
kosninga. 

Samþykkt þessi, sem iy pn Vatnsleysustrandarhrepps 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 birti st til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, Í. mars 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. IÐA 
J 5 Þórhildur Líndal. 

Nr. 140 14. mars 1988 
REGLUGERÐ 

um frestun gildistöku 1. tl. 2. gr. reglugerðar nr. 327, 21. júní 1982, 

um friðunarsvæði við Ísland sbr. reglugerð nr. 149, 21. mars 1983. 

Í. gr. 
Á árinu 1988 skal bann við öllum veiðum fyrir Suðurlandi, sbr. 1. tl. 2. gr. reglugerðar 

nr. 327, 21. júní 1982 og reglugerð nr. 149 21. mars 1983, ekki taka gildi fyrr en kl. 20:00 

29. mars 1988. 
2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fisk- 

veiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. 
Sjávarútvegsráðuneytið, 14. mars 1986. 

F. h. r. uu 
Jón B. Jónasson. Þórður Eyþórsson.
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GJALDSKRA 

fyrir heilbrigðiseftirlit á Kjósarsvæði. 

I ør 5 

At ettirlitsskyldri starfsemi á svæði Heilbrigðisettirlits Kjósarsvæðis sbr. lög nr. 109/ 
1984, um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit og heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972, skulu 
ettirlitsskyld fyrirtæki greiða gjöld sem greinir í gjaldskrá þessari. 

  

2. gr. 
Ettirlitsskyldum fyrirtækjum er skipt í fjóra flokka eftir gerð og umfangi þeirra í 

samræmi við fylgiskjal með gjaldskrá þessari. 

3, ør 3. gr. 
Fyrir ny rekstrarleyfi skv. 36. gr. 1. mgr. heilbrigdisreglugerdar nr. 45/1972 skal greida 

leyfisgjald vid afhendingu leyfisbréfs sem hér segir: 

1. flokkur kr. 1 625,00 

2. flokkur kr. 3 250,00 

3. flokkur kr. 6 500,00 

4. flokkur kr. 9 750,00 

Fyrir leyfi vegna breytinga å husakynnum eda rekstri skal greida hålft gjald. Ef 
heilbrigðisfulltrúi metur breytingar smávægilegar er honum heimilt að lækka eða fella niður 
gjaldið. 

as 
4. gr. 

| 5., 16. og 17. töluliðum 2. gr. laga 2 1 2.,1 Af eftirlitsskyldri starfsemi skv. 7., 8., 

nr. 109/1984, skal greiða sem hér segir: 

W
 KB J 

í. flokkur kr. 6 250,00 

2. flokkur kr. 12 500,00 

3. flokkur kr. 25 000,00 

4. flokkur kr. 37 500,00 

5. gr. 

Fyrir hvert vottorð, sem heilbrigðiseftirlitið lætur í té, skal greiða kr. 500,00. 

6. gr. 

Heilbrigðisfulltrúi semur fyrir hånd svædisnefndar lista yfir eftirlitsskyld fyrirtæki å 

svæðinu í samræmi við fylgiskjal með gjaldskrá þessari. Listi þessi skal afhentur hlutað- 

eigandi sveitar- og bæjarfélögum, sem standa skil á eftirlitsgjöldum í sameiginlegan sjóð 

heilbrigðiseftirlitsins á svæðinu. Heimilt er bæjar- og sveitarstjórnum að fela innheimtuna 

einni eða fleiri bæjar- og sveitarstjórnum samkvæmt nánara samkomulagi. 

Heilbrigðisfulltrúi innheimtir leyfisgjöld og gjöld fyrir vottorð, og renna þau í 

sameiginlegan sjóð eftirlitsins. 

7. gr. 
Gjalddagi eftirlitsgjalda skv. 4. gr. er 1. febråar og eindagi er 1. april. Um innheimtu 

gjalda fer að öðru leyti skv. lögum nr. 109/1984 

Gjöld skv. 3. og 4. gr. má innheimta með lögtaki.
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8. gr. 

26. febrúar 1988 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarfélögum á heilbrigðiseftirlitssvæði 

Kjósarsvæðis, sbr. reglugerð nr. 390/1987 og lög nr. 109/1964, um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit, staðfestist hér með samkvæmt S. gr. 6. mgr. laga nr. 109/1984, um 

hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Gjalddagi eftirlitsgjalda á árinu 1988 skal vera 1. júní og eindagi Í. ágúst. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 26. febrúar 1988. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 
Ingibjörg Sigurðardóttir. 

  

  

Fylgiskjal. 

Flokkun fyrirtækja eftir umfangi og gerð. 

1. IL. fil. IV. 

A 300 A 300 ÁA 300 A 300 

B 1000 B 2000 B 3000 B 4000 

C 1000 C 2000 C 3000 C 4000 

D 4000 D 8000 D. 15000 D 25000 

Bensínstöðvar Fangaseymslur Brauðgerðarhús Stórmarkaðir (stærri) 

Leiktækjasalir Gistiheimili án veitinga Brauðstofur Kjörbúðir 

Gufubaðstofur Heilsuræktarstöðvar Pizzugerðir Stór hótel 

Ljósabaðstofur Brauðgerð/Brauðsala Félagsheimili með Stórar matvælavinnslu- 

Lækningastofur Kvikmyndahús veitingarekstur stöðvar 

Rakara-, hárgreiðslu-, og — Læknastöðvar Fiskbúðir Stór brauðgerðarhús 

snyrtistofur Matsöluvagnar Minni hótel Mjólkurstöðvar 

Sælgætis- og tóbakssölur Mötuneyti (minni) Ísbúðir/ísgerðir Vinnuheimili 

Málningarverslanir Neysluvörugeymslur Íþróttahús með sundlaug  Tækifærisveit. v. stórsýn- 

Tannlækningastofur Nýlenduvöruverslanir Kjörbúðir/nýlenduvöru- inga 

Torgsala Sælgætisgerðir (minni) verslanir Kaupst. o.þ.h. 

Annar rekstur Tækifærisveitingar Leiktækjasalir m. veit. Sjúkrahús Í. 

sambærilegur Annar rekstur Skyndibitastaðir (svæðissjúkrahús, deildar- 

sambærilegur Stærri samkomuhús og skipt sjúkrahús, almenn 

veitingastaðir sjúkrahús) 

Sælgætisgerðir (stærri) Annar rekstur sambæri- 

Veislumiðstöðvar legur 

Veitingastaðir 

Vinnslustöðvar (minni) 

(kjöt, fiskur, Önnur mai- 

væli) 

Annar rekstur sambæri- 

legur 

  

Stjórnartíðindi B 17, nr. 135— 141. Útgáfudagur 18. mars 1988.



STJORNARTIDINDI B 18 — 1988 
  
  

11. mars 1988 347 Nr. 142 

REGLUGERD 

um jofnunargjald. 

Í. gr. 

Greiða skal í ríkissjóð 3% jöfnunargjald. Gjaldið skal lagt á tollverð innfluttra vara er 

um getur í 2. gr. reglugerðar bessarar með þeim undantekningum er leiðir af ákvæðum 4. gr. 

2 2. gr. 
Gjald samkvæmt Í. gr. skal innheimt með aðflutningsgjöldum við tollafgreiðslu á 

innfluttum vörum sem flokkast undir eftirtalin tollskrárnúmer, sbr. viðauka Í við lög 
nr. 55/1987, tollalög, með áorðnum breytingum: 

1504.1001 1604.1214 1604.3001 1806.3201 2009.9009 2203.0009 
1504.1002 1604.1215 1604.3002 1806.3209 2101.1001 2204.2101 

1504.1003 1604.1216 1604.3003 1806.9001 2101.1009 2204.2901 
1504.1004 1604.1217 1604.3004 1804.9009 2101.2001 2204.3000 
1504.1005 1604.1219 1604.3009 1902.2001 2101.2009 2206.0000 
1504.1009 1604.1221 1605.1001 1902.2002 2101.3000 2208.1000 
1504.2001 1604.1202 1605.1009 1902.2009 2102.3000 2208.9009 
1504.2002 160)4.1229 1605.2011 1902.3000 2103.1000 2200.0000 
1504.2003 1604.1231 1605.2012 1902 4000 2103.2000 2301.1001 
1504,2004 1604.1239 1605.2019 1905.1000 2103.3000 2301.1002 
1504.2005 1604.1301 1605.2021 1905.2000 2103.9001 2301.1009 
1504.2009 1604.1309 1605.2029 1905.3000 2103.9002 2301.2011 
1504.3001 1604.1401 1605.3001 1905.4000 2103.9009 2301.2012 
1504.3002 1604.1409 1605.3009 1905.9001 2104.1001 2301.2013 
1504.3009 1604.1501 1605.4011 1905.9009 2104.1002 2301.2014 
1505.1000 1604.1509 1605.4019 2008.1100 2104.1003 2301.2015 
1505.9000 1604.1601 1605.4021 2008.1900 2104.1004 2301.2016 
1506.0001 1604.1609 1605.4029 2008.2001 2104.1009 2301.2017 
1506.0009 1604.1901 1605.0011 2008.3001 2104.2001 2301.2018 
1516.1001 1604, 1902 1605.9019 2008.4001 2104.2002 2301.2019 
1516.1002 1604.1903 1605.9090 2008.5001 2104.2009 2301.2021 
1516.1009 1604.1904 1704.1000 2008.6001 2105.0001 2301.2022 
1516.2001 1604. 1905 1704.9001 2008.7001 2105.0009 2301.2023 
1516.2002 1604.1906 1704.9002 2008.8001 2106.9019 2301.2029 
1516.2003 1604.1907 1704.9003 2008.9201 2106.9022 2403.9901 
1516.2009 1604.1909 1704.9004 2008.990 1 2106.9029 2512.0001 
1603.0001 1604.2001 1704.9005 2009.1109 2106.9031 2513.1100 
1603.0002 1604.2002 1704.9009 2009.1909 2106.9032 2513.1900 
1603.0003 1604.2003 1805.0001 2009.2009 2106.9033 2523.1000 
1603.0009 1604.2004 1805.0009 2009.3009 2201.1000 2323.2100 

1604.1101 1604.2005 1806.1000 2009.4009 2202.1001 2523.2900 
1604.1109 1004.2006 1806.200 1 2009.3009 2202.1009 2523.3000 
1604.1211 1604.2007 1806.2002 2009.6009 2202.9001 2523.9000 
1604.1212 1604.2008 1806.2009 2009.7009 2202.9009 2710.0082 
1604.1213 1604.2009 1806.3100 2009.8009 2203.0001 2804.1000 
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2804.3000 
2804.4000 
2808.0000 
2811.2100 
2814.1000 
2814.2000 
3003.9004 
3004.5004 
3004.9004 
3005.1000 
3005.9000 
3006.5000 
3208.1001 
3208.1002 
3208.1003 
3208.1004 
3208.1009 
3208.2001 
3208.2002 
3208.2003 
3208.2009 
3208.900 1 
3208.9002 
3208.9003 
3208.9004 
3208.9009 
3209.1001 
3209.1002 
3209.1009 
3209.9001 
3209.9002 
3209.9009 
3210.0011 
3210.0012 
3210.0019 
3210.0021 
3210.0029 
3211.0000 
3212.9001 
3212.9009 
3213.1000 
3213.9000 
3214.1001 
3214.1009 
3214.9000 
2215.9000 
3303.0001 
3303.0002 
3304.1000 
3304.2000 
3304.3000 
3304.9100 
3304.9900 
3305.1001 
3305.1009 
3305.2000 
3305.3000 
3305.9000 
3306.1000 

3306.9000 

3307.1000 

3307.2000 

3307.3000 

3307.4100 

3307.4900 

3307.900 1 

3307.9002 

307.9009 

401.1101 

3401.1102 

3401.1103 

3401.1109 

3401.1901 

3401.1909 

3401.2001 
2401.2002 

3401.2009 

3402.1109 

3402.1209 

3402.1309 

3402.1909 

3402.2011 

3402.2012 

3402.2019 

3402.2090 

3402.9000 

3403.1901 

3404.9001 

3405.1000 

3405.2001 

3405.2009 

3405.3000 

3405.4001 

3405.4009 

3405.9009 

3406.0001 

3406.0009 

3407.0009 

3501.1000 

3501.9000 
3503.0009 
3506.1000 
3506.9100 
3506.9900 
3601.0000 
3602.0000 
3603.0000 
3604.1000 
3604.9009 
3605.0000 
3606.1000 
3606.9000 
3705.9009 
3808. 1000 
3808.2001 
3808.2009 
3808.3000 
3808.4000 

WW
W 

3808.9000 
3813.0000 
3814.0000 
3819.0000 
3823.4000 
3823.5000 
3823.9004 
3823.9009 
3917.2100 
3917.2200 
3917.2300 
3917.2900 
3917.3100 
3917.3200 
3917.4000 
3918.1001 
3918.1002 
3918.9001 
3918.9002 
3919.1000 
3919.9001 
3919.9009 
3920.1001 
3920.1002 
3920.1009 
3920.2001 
3920.2009 
3920.3001 
3920.3009 
3920.4101 
3920.4109 
3920.4202 
3920.4209 
3920.5100 
2920.5900 
3920.6101 

3920.6109 
3920.6201 
3920.6209 
3920.6301 
3920.6309 
2920.6901 
3920.6909 
3920.7101 
3920.7109 
3920.7301 
3920.7309 
3920.7901 
3920.7909 
3920.9101 
3920.9109 
3920.9201 
3920.9209 
3920.9301 
3920.9309 
3920.9401 
3920.9409 
2920.9902 
3920.9909 
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3921.1100 

3921.1202 

3921.1209 

3921.1300 

3921.1400 

3921.1901 

3921.1909 

3921.9003 

3921.9009 

3922.1000 

3922.2000 

3922.9001 

3922.9009 

3923.1001 

3923.1009 

3923.2109 

3923.2909 

3923.3000 

3923.4000 

3923. S0G0 

3923.9001 

3923.9009 

3924.1000 

3924.9000 

3925.1000 

3925.2000 

3925.3000 

3925.9000 

3926.1009 

3926.2000 

3926.4000 

3926.9022 

3926.9029 

4008.1101 

4008.2101 

4009.1000 

4009.2001 
4009.2009 

4009.3001 

4009.3609 

4009.4000 

4009.5000 

4014.9000 

4015.1100 

4015.1980 

4015.9000 

4016.1009 

4016.9100 

4016.9200 

4016.9400 

4016.9509 

4016.9918 

4016.9919 

4016.9921 

4016.9929 

4017.0001 

4017.0009 

4101.2109 

4101.2200 

4101.2900 

4101.3009 

4101.4001 

4101.4009 

4102.1001 

4102.1002 

4102.1003 

4102.1009 

4102.2100 

4102.2901 

4102.2909 

4103.1001 

4103.1002 

4103.1009 

4103.2000 

4103.9001 

4103.9002 

4103.9003 

4103.9004 

4103.9005 

4103.9009 

4104.1000 

4104.2101 

4104.2109 

4104.2201 

4104.2209 

4104.2901 

4104.2909 

4104.3101 

4104.3109 

4104.3901 

4104.3909 

4105.1100 

4105.1200 

4105.1900 

4105.2000 

4106.1100 

4106.1200 

4106.1900 

4106.2000 

4107.1000 

4107.2100 

4107.2900 

4107.9001 

4107.9002 

4107.9003 

4107.9009 

4108.0000 

4109.0000 

4110.0000 

4111.0000 

4201.0001 

4201.0009 

4202.1100 

4202.1200 

4202.1900 

4202.2100 

4204.2200 

4202.2906 
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4202.3100 
4202.3200 
4202.3900 
4202.9100 
4202.9200 
4202.9900 
4203.1001 
4203.1009 
4203.2100 
4203.2901 
4203.2909 
4203.3000 
4203.4000 
4205.0009 
4206.9000 
4301.1000 
4301.2000 
4301.3000 
4301.4000 
4301.5000 
4201.6000 
4301.7000 
4201.8000 
4301.9001 
4301.9009 
4302.1100 
4300. 1200 
4302.1300 
4302.1901 
4302.1902 
4302.1903 
4302.1904 
4302.1905 
4302. 1906 
302.1907 

4302.1908 
4302.1909 
4302.2001 
4302.2002 
4302.2009 
4302.3001 
4302.3009 
4303. 1000 
4303.9000 
4304.0009 
4407.1001 
4407.2101 
4407.2201 
4407.2301 
4407.9101 
4407.9201 
4407.9901 
4409.1000 
4409.2000 
4410.1001 
4410.9001 
4411.1101 
4411.1901 
4411.2101



11. mars 1988 

4411.2901 

4411.3101 

4411.3901 

4411.9101 

4411.9901 

4412.1101 

4412.1201 

4412.1901 

4412.2101 

4412.2901 

4412.9101 

4412.9901 

4413.0001 

4414.0000 

4415.1000 

4415.2000 

4416.0009 

4418.1000 

4418.2000 

4418.3000 

4418.4000 

4418.5000 

4418.9001 

4418.9009 

4419.0000 

4420.1000 

4420.9001 
4420.9009 

4421.1000 

4421.9013 

4421.9021 

4421.9029 

4503.9009 

4504.1002 

4504.1009 

4504.9009 

4601.1000 

4601.2000 

4601.9100 

4601.9980 

4602.1009 

4602.9009 

4814.1000 

4814.2000 

4814.3000 

4814.9000 

4815.0000 

4816.1000 

4816.2000 

4816.9000 

4817.1001 

4817.1009 

4817.2000 

4817.3000 

4818.1000 

4818.2000 

4818.3000 

4818.4001 

4818.4009 

4818.5000 

4818.9000 

4819.1009 

4819.2009 

4819.3009 

4819.4009 

4819.5009 

4819.6000 

4820.1001 

4820.1009 

4820.2000 

4820.3000 

4820.4000 

4520.5000 

4820.9000 

4821.1009 

4821.9000 

4823.6000 

4823.7009 

4823.9004 

4823.9009 

4901.1001 

4901.1009 

4901.9101 

4901.9109 

4901.9901 

4901.9909 

4902.1001 

4902.1009 

4902.9001 

4902.9009 

4903.0000 

4904 0000 

4905.1000 

4905.9101 

4905.9109 

4905.9901 

4905.9909 

4908.9000 

4909.0001 

4909.0009 

4910.0000 

4911.1001 

4911.1009 

4911.9109 

4911.9900 

5109.1000 

5109.9000 

5110.0001 

5207.1000 

5207.9000 

5306.2001 

5401.1001 

5401.2001 

5406.1001 

5406.2001 

5508.1001 

$508.2001 

5511.1000 

5511. 

5511. 

1001 

„1009 

„2109 

5601. 

5601. 

5602. 

5606. 

5607. 

5607. 

5607. 

5607. 

5607. 

5607. 

5607. 

5607. 

5607. 

5607. 

5607. 

5607. 

5607. 

5607. 

5608. 

5608. 

2000 

3000 

2209 

2909 

9001 

0000 

1002 

1009 

2100 

2902 

2909 

3002 

3009 

4100 

4202 

4909 

5002 

5009 

9002 

9009 
1909 

9009 

5609.0009 

5701. 1000 

5701.9000 

5702. 

5702. 

5702. 

5702. 

5702. 

5702 

5702. 

5702. 

5703. 

5703. 

5703. 

5703. 

5703. 

5703. 

5704. 

5704. 

5705. 

5705. 

5805. 

5904. 

5904. 

5904. 

5905. 

6101. 

1000 

2000 

3100 

3200 

3900 

„4100 

4200 

4900 

2.5100 

2.5200 

„5900 

2.9100 

2.9200 

2.9900 

J3.1009 

2001 

2009 

3001 

3009 

9001 

9009 

1000 

9000 

0001 

0009 

0000 

1000 

9100 

9200 

0000 

1000 

349 

6101.2000 

6101.3000 

6101.9000 

6102.1000 

6102.2000 

6102.3000 

6102.9000 

6103.1100 

6103.1209 

6103.1900 

6103.2100 

6103.2200 

6103.2300 

6103.2900 

6103.3100 

6103.3200 

6103.3300 

6103.3900 

6103.4100 

6103.4200 

6103.4300 

6103.4900 

6104. 1100 

6104.1200 

6104.1300 

6104,1900 

6104.2100 

6104.2200 

6104.2300 

6104.2900 

6104.3100 

6104.3200 

6104.3300 

6104.3900 

6104.4100 

6104.4200 

6104.4300 

6104.4400 

6104.4900 

6104.5100 

6104.5200 

6104.5900 

6104.6100 

6104.6200 

6104.6300 

6104.6900 

6105.1000 

6105.2000 

6105.9001 

6105.9009 

6106.1000 

6106.2000 

6106.9001 

6106.9009 

6107.1100 

6197. 1200 

6107.1901 

6107.1909 

6107.2100 

) 

) 

6107.2200 

6107.2901 

6107.2909 

6107.9100 

6107.9200 

6107.9900 

6108.1100 

6108.1901 

6108.1909 

6108.2100 

6108.2200 

6108.2901 

6108.2909 

6108.3100 

6108.3200 

6108.3901 

6108.3909 

6108.9100 

6108.9200 

6108.9900 

6109.1000 

6109.9001 

6109.9009 

6110.1000 

6110.2000 

6110.3000 

6110.9000 

6111.1001 

6111.1009 

6111.2001 

6111.2009 

6111.3001 

6111.3009 

6111.9001 

6111.9009 

6112.1100 

6112.1200 

6112.1900 

6112.2000 

6112.3100 

) 

) 

{ 

( 

6112.390( 

6112.410( 

6112.4900 

6113.0000 

6114.1000 

6114.2000 

6114.3000 

6114.9000 

6115.1100 

6115.1200 

6115.1900 

6115.2000 

6115.9101 

6115.9109 

6115.9201 

6115.9209 

6115.9309 

6115.9309 

6115.9901 
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6115.9909 

6116.1000 

6116.9100 

6116.9200 

6116.9300 

6116.9900 

6117.1000 

6117.2000 

6117.8000 

6117.9001 

6117.9009 

6201.1100 

6201.1200 

6201.1300 

6201.1900 

6201.9100 

6201.9200 

6201.9300 
6201.9900 

6202.1100 

6202.1200 

6202.1300 

6202.1900 

6202.9100 

6202.9200 

0202.9300 

6202.9900 

6203.1100 

6203.1200 

6203.1900 

6203.2100 

6203.2200 

6203.2300 

6203.2900 

60203.3100 

6203.3200 

6203.3300 

6203.3900 

6203.4100 

6203.4200 

60203.4300 

6203.4900 

6204.1100 

6204.1200 

6204.1300 

6204.1900 

6204.2100 

6204.2200 

6204.2300 

6204.2900 

6204.3100 

6204.3200 

6204.3300 

6204.3900 

6204.4200 

6204.4200 

6204.4500 

6204.4400 

6204.4900
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6204.5100 

6204.5200 

6204.5300 

6204.5900 

6204.6100 

6204.6200 

6204.6300 

6204.6900 

6205.1000 

6205.2000 

6205.3000 

6205.9000 

6206.1000 

6206.2000 

6206.3000 

6206.4000 

6206.9000 
6207.1100 

6207.1900 

6207.2100 

6207.2200 

6207.2900 

6207.9100 

6207.9200 

6207.9900 

6208.1100 

6208.1900 

6208.2100 

6208.2200 

6208.2900 

6208.9100 

6208.9200 

6208.9900 

6209.1000 

6209.2000 

6209.3000 

6209.9000 

6210.1000 

6210.2000 

6210.3000 

6210.4000 

6210.5000 

6211.1100 

6211.1200 

6211.2000 

6211.3100 

6211.3200 

6211.3309 

6211.3900 

6211.4100 

6211.4200 

6211.4309 

6211.4900 

6212.2000 

6212.2000 

6212.3000 

6212.9000 

6213.1000 

6213.2000 

6213.9000 

6214.1000 

6214.2000 

6214.3000 

0214.4000 

6214.9000 

60215.1000 

6215.2000 

6215.9000 

6216.0000 

6217.1000 

6217.9000 

6301.1001 

6301.1009 

6301.2001 

6301.2009 

6301.3001 

6301.3009 

6301.4001 

6301.4002 

6301.4009 

6301.9001 

6301.9002 

6301.9009 

6302.1001 

6302.1009 

6302.2100 

6302.2201 

6302.2209 

6302.2900 

6302.3100 

6302.3201 

6302.3209 

6302.3900 

6302.4001 

6302.4009 

6302.5100 

6302.5200 

6302.5301 

302.5309 

6302.5900 

6302.6000 

6302 9101 

6302.9109 

6302.9201 

6302.9209 

6302.9301 

6302.9309 

6302.9901 

6302.9909 

6303.1101 

6303.1109 

6303.1201 

6303.1209 

6303.1901 

6303.1909 

6303.9101 

6303.9109 

6303.9201 

6303.9209 

6303.9901 

6303.9909 

6304.1101 

6304.1109 

6304.1901 

6304.1902 

6304.1909 

6304.9101 

6304.9109 

6304.9201 

0304.9202 

6304.9209 

6304.9301 

6304.9309 

6304.9901 

6304.9909 

6305.1000 

6305.2000 

6305.3100 

6305.3900 

6305.9000 

6306.1101 

6306.1109 

6306.1201 

6306.1209 

6306.1901 

6306.1909 

6306.2100 

6306.2200 

6306.2900 

6306.3100 

6306.3900 

6306.4100 

6306.4901 

6306.4909 

6306.9100 

6306.9901 

6306.9909 

6307.1000 

6307.9009 

6308.0000 

6309.0000 

6310.1000 

6310.9000 

6401.1000 

6401.9101 

6401.9109 

6401.9201 

6401.9209 

6401.9901 
6401.9909 

6402.1100 

6402.1900 

6402.2000 

6402.3000 

6402.9100 

6402.9900 

6403.1100 

6403.1901 

6403.1909 

6403.2001 

6403.2002 

6403.2009 

6403.3001 

6403.3002 

6403.3009 

6403.4001 

6403.4002 

6403.4009 

6403.5101 

6403.5102 

6403.5109 

6403.5901 

6403.5902 

6403.5909 

6403.9101 

6403.9102 

6403.9109 

6403.9900 

6404.1101 

6404.1109 

6404.1901 

6404.1902 

6404.1909 

6404.2001 

0404.2002 

6404.2009 

6405.1001 

6405.1002 

6405.1009 

6405.2001 

6405.2002 

6405.2009 

6405.9001 

6405.9002 

#405.9009 

6406.9901 

6503.0600 

6504.0000 

6505.1000 

6505.9000 

6506.9100 

6506.9200 

6506.9900 

6507.0000 

6601.1009 

6601.9100 

6601.9900 

6602.0000 

6603.1000 

6603.2000 

6603.9000 

6701.0000 

6703.0000 

6704.1100 

6704.1900 

6704.2000 

6704.9000 

6801.0000 

6802.1000 

6802,2101 

6802.2109 

6802.2201 

6802.2209 

6802.2301 

6802.2309 

6802.2901 

6802.2909 

6802.9101 

6802.9109 

6802.9201 

6802.9209 

6802.9301 

6802.9309 

6802.9901 

6802.9909 

6803.0000 

6806.1000 

6806.2000 

6806.900 1 

6806.9009 

6807.1001 

6807.1009 

6807.9001 

6807.9009 

6808.0000 

6809.1101 

6809.1109 

6809.1901 

6809.1909 

6809.9001 

6809.9002 

0809.9069 

6810.1100 

6810.1900 

6810.2000 

6810.9100 

6810.9900 

6811.1000 

6811.2001 

6811.2009 

6811.3000 

6811.9001 

6811.9009 

6812.2000 

6812.3060 

6812.5000 

6812.9009 

6814.1000 

6814.9000 

6815.1009 

6815.2000 

6815.9101 

6815.9109 

6815.9901 

6815.9909 

11. mars 1988 

6904.1000 
6904.9000 
6905.1000 
6905 .9000 
6906.0000 
6907.1000 
6907.9000 
6908.1000 
6908.9000 
6909.9000 
6910.1000 

6910.9000 
6911.1900 
6911.9000 
6912.0000 
6913.1000 
0913.9600 
6914.1000 
6914.9000 
7007.1100 
7007.1900 
7007.2100 
7007.2900 
7008.0000 
7009.1000 
7009.9100 
7009.0200 
7012.0000 
7013.1000 
7013.2100 
7013.2990 
7013.3100 
7013.3200 
7013.3900 
7013.9100 
7013.9900 
7014.0009 
7016.1000 
7016.9001 
7016.9009 
7018.1000 
7018.9000 
7019.3101 
7019.3109 
7019.3901 
7019.3909 

1019.9009 
7020.0009 
7113.1100 
7113.1900 
7113.2000 
7114.1101 
7114,1109 
7114.1901 
7114.1909 
7114.2001 
7114.2009 
7115.9009 
7116.1000
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7116.2000 7606.9101 8419.8901 8903.1009 9405.9201 9603.4000 
7117.1100 7606.9201 8428.1001 8903.9100 9405.9209 9603.5000 
7117.1900 7610.1900 8428.4000 8903.0200 9405.9901 9603.9000 

71117.9000 7610.9001 8431.3100 8903.9909 9405.9909 9604.0000 

7210.2001 7610.9002 8507.1000 9113.1000 9406.0001 9605.0000 
7210.3101 7610.9009 8507.2000 9113.2000 0406.0009 9607. 1100 

7210.3901 7612.9000 8507.3000 9113.9000 9501.0001 9607.1900 
7210.4100 7615.1009 8507.4000 9401.1000 9501.0009 9607.2009 
7210.5001 7615.2000 8507.8000 9401.2000 9502.1000 9610.0000 
7210.6001 7616.1000 8507.9000 9401.3000 9502.9100 9611.0000 
7210.7001 7616.9008 8513.1000 9401.4000 9502.9900 9612.1000 
7212.2101 7616.9019 8513.9000 9401.5000 9503 1000 9612.2000 
7212.2901 7806.0009 8516.1000 9401.6100 9503.2000 9615.1100 
7212.3001 7907.1000 8516.2100 9401.6900 9503.3000 9615.1900 
7212.4001 7907.9009 8516.2901 9401.7100 9503.4100 9615.9000 
7212.5001 8007.0009 8516.2909 9401.7900 9503 4900 9616.1000 

7212.6001 8211.1000 8516.5000 9401.8000 9503.5000 9616.2000 
7216.9001 8211.9100 8516.6001 9401.9000 9503.6000 9617.0000 

7308. 1000 8211.9200 8516.6002 9402.1000 9503.7000 9618.0000 
7308.2000 8211.9300 8516.6009 9402.9000 9503.8000 9701.9000 
7308.3001 8211.9400 8516.7901 9403.1001 9503.9000 
7308.3009 8215.1000 8523.1109 9403.1009 9504.1000 
7308.4000 8215.2000 8523.1209 9403.2001 9504.2000 
7308.9001 8215.9100 8523.1309 9403.2002 9504.3000 
7308.9009 8215.9900 8523.2009 9403.2003 9504. 4000 
7309.0000 8302.5000 8523.9009 9403.2009 9504.900 1 
7310.1000 8303.0000 8524.1001 9403.3001 9504.9002 
7310.2900 8304.0000 8524.1002 9403.3009 9504.9009 
7313.0000 8305.9000 8524.1009 9403.4000 9505.1000 
7317.0001 8306, 1000 8524.2101 9403.5001 9505.0000 
7322.1100 8306.2100 8524.2102 9403.5009 9506.1100 
7322.1901 8306.2900 8524.2109 9403.6001 9506.1200 
7322.1909 8306.3000 8524.2201 9403.6002 9506.1900 
7302.9000 8309.1000 8524.2202 9403,6009 0506.2100 

7323.1001 8309.9000 8524.2209 9403.7001 9506.2000 
1323.1009 8310.0000 8524,2301 9403.7002 9506.3100 

7323.9100 8403.1000 8524.2302 9403.7009 9506.3200 
7323.9200 8403.9000 8524.2309 9403.8001 9506.3900 
7323.9300 8404. 1001 8524.9001 9403.8002 9506.4000 
7323.9400 8404.9001 8524.9002 9403.8003 9506.5100 
7323.9900 8414.5101 8524.9009 9403.8009 9506.5900 
7324.1000 5414.5901 8702.1009 9403.9000 9506.6100 
1394.2100 8414.6001 5702.9009 9404.1000 9506.6200 

7324.2900 8414.8001 8707.1000 9404.2100 9506.6900 
1324.9000 8415.1000 8707.9000 9404.2900 9506.7000 

1326.2000 8415.8100 8708.9100 94043000 9506.9100 

7326.9007 8415.8200 8712.0000 9404.9000 9506.9900 
7326.9009 3415,8300 8714,1100 9405.1001 9507.1000 
7415.1000 8415,9000 8714.1900 9405.1009 9507.3000 
7418.1000 8416.1009 8714.9100 9405.2001 9507.9000 
7418.2000 8418.3009 8714.9200 9405.2009 9508.0000 
7419.0905 8418.4009 8714.9300 9405.3000 9601.1000 
7419.0906 8418.5000 8714.9400 9405.4001 9601.9009 
7419.9907 8418.6109 8714.9500 9405.4009 9602.0009 
7419.9909 8418.6909 8714.9600 9405.5000 9603.1000 
7508.0001 8418.9100 8714.9900 9405.6001 9603.2100 
1508 0009 8419.1100 8715.0000 9405 6009 9603.2901 

7606.1101 8419.1900 8716.9002 9405.9101 9603.2909 

7606.1201 8419.8101 8901.1009 9405.9109 9603.3000
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Jöfnunargjald samkvæmt 1. gr. skal einnig lagt á innfluttar vörur sem falla undir Önnur 

tollskrárnúmer en talin eru upp í Í. mgr. þessarar greinar og tollar hafa verið lækkaðir eða 

hækkaðir á samkvæmt heimild í 14. tölul. 6. gr. tollalaga nr. 55/1987 til samræmingar á 

tollum af vörum þessum við tolltaxta þeirra tollskrárnúmera sem upp eru talin í l. mgr. 

þessarar greinar. 

3. gr. 

Við innflutning gjaldskyldrar vöru samkvæmt 1. gr. skal gjald samkvæmt reglugerð 

þessari lagt á tollverð vöru eins og það er ákveðið samkvæmt 8.— 10. gr. tollalaga nr. 

55/1987. Gjöld sem kunna að vera lögð á vöru við innflutning samkvæmt ákvæðum annarra 

laga en laga um jöfnunargjald teljast eigi gjaldstofn við útreikning á gjaldi samkvæmt 

reglugerð þessari, sbr. þó 2. mgr. 

Nú er vara flutt inn til eigin nota eða neyslu innflytjanda og sölugjald innheimt við 

tollafgreiðslu og skal þá gjald samkvæmt 1. gr. reiknast sem hluti sölugjaldsstofns. 

4. gr. 

Af vörum sem tollfrjálsar eru samkvæmt 5. gr. tollalaga eða undanþegnar hafa verið 

tolli eða endurgreiðsla heimiluð á samkvæmt ákvæðum 6. gr. tollalaga, án tillits tl uppruna, 

eða samkvæmt öðrum lögum skal ekki innheimta gjald samkvæmt 1. gr. reglugerðar 

þessarar. 

5 gr. 

Að því leyti sem ekki er ákveðið í reglugerð þessari um gjaldskyldu, úrskurð um 

flokkun til gjaldskyldu. álagningu. innheimtu, lögveð, sektir, viðurlög, refsingar og aðra 

framkvæmd varðandi gjald samkvæmt reglugerð þessari skulu gilda, eftir því sem við getur 

átt, ákvæði tollalaga nr. 55/1987 svo og reglugerða og auglýsinga sem sett eru samkvæmt 

þeim. 

6. gr. 

Óheimilt er að hækka vegna álagningar gjalds samkvæmt reglugerð þessari verð á 

birgðum vöru sem gjaldið hefur ekki verið greitt al. 

Um refsingar og viðurlög vegna brota gegn ákvæðum þessarar greinar gilda ákvæði laga 

nr. 56/1978. um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, með áorðnum 

breytingum. 

7. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimildum í 3. og 4. gr. laga nr. 78 23. desember 

1980, um jöfnunargjald, til að öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 612/1987, um jöfnunargjald, ásamt breytingum 

sem á henni hafa verið gerðar. 

Fjármálaráðuneytið, 11. mars 1988. 

EF. hr. 

Sigurgeir Jónsson. 
Indriði H. Þorláksson.
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AUGLYSING 

nn 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu frá 1. febrúar 1988 

og þar til annað verður ákveðið. 

r. 143 

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

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll fyrir saittiskafurðir á tímabilinu frá 1. febrúar 1988 og þar til annað verður 

ákveðið. 

Fullstaðinn þorskur: 

Stórfiskur 0... ennen enken enker eenee REE 10/30 I 

Stórfiskur ........00... krnnee I 

Stórfiskr 0... ennen erne nrrnrere I 

Størfiskur sunni enn ennen een ee nen enker rrrnee IV 

Millifiskur .......0........ AÐ 30/40 I 

Millifiskur ............. 0... eee rrrrnre I 

Millifiskur (0... HI 

Millifiskur ................... 0. ken ennen eee reneee TV 

Småfiskur sussie reen 40/60 I 

Småfiskur 0. Ii 

Småfiskur susan I 

Smáfiskar 0 IV 

Småfiskur 200 60/80 1 

Smáliskur 200... reveee I 

Småfiskur 2... eres, TI 

SEE TES EEN Ezm”—mmæ IV 

Småfiskur susan eres 80/100 I 

Småfiskur suser ennen I 

Småfiskur suse ennen n ener rrnss Til 

Småfiskur suser rrsee TV 

Millistaðinn þorskur: 

Smáfiskur 0. 40/60 I 

Småfiskur 200... II 

Smáfiskur 00 FR I 

Småfiskur suse e nen n ennen ev rr rreee 60/80 I 

Smáfiskur „0... nn erne e enker rrreee NH 

Småfiskur 200. resne TIN 

Småfiskur 20... 80/100 I 

Småfiskur Lo I II 

Smáfiskur suser eres [i 

Tandurverkadur borskur: 

Storfiskur 2.2 10/30 I 

Størfiskur sense nen nerne nerne rreeee 1! 

Stórfiskir 000. IN 

Millifiskur 2... rrree 30/40 I 

Millfiskur 2... í 

Millifiskur 200... III 

Småfiskur ....00seeeeeeeeeneeeenen een kn ennen nerne ener rere 40/60 I 

Småfiskur 0. I 

Småfiskur sussie ennen ennen rsee NI 

Småfiskur suser rurse 60/80 I 

Småfiskur 0 II 

Småfiskur 20... n ener kn rer ereere III 

Småfiskur sussie ennen neuen renee 80/100 I 

Småfiskur (0... IN 

Smáfiskur (0... NN HI 

US$ pr. lest fob. 
3 
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862,00 

629,00 

214,00 

854,00 

629,00 

214,00 

744,00 

337,00 

214,00 

823,00 

493,00 

120,00 

944,00 

675,00 

405,00 

955,00 

544,00 

260,00 

031,00 

649,00 

343 00 

101,00 

779,00 

142,00 

900,00 

577,00 

980,00 

698,00 

376,00 

744,00 

464,00 

023,00 

533,00 

113,00 

695,00 

144,00 

727,00 

208,00 

781,00 

533,00 

251,00 

518,00 

261,00 

025,00
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Söltuð ufsaflök: DEM pr. lest cii. 

ABEF ABK ABKK CFF CK CKK 

1650/up .............…. 4 870,00 4 470,00 3 770,00 3 620,00 3 320,00 2 800,00 

1250/1650 000. 4 650,00 4 270,00 3 600,00 3 450,00 3 170,00 2 670,00 

1000/1250 200 4 560,00 4 180,00 3 530,00 3 390,00 3 110,00 2 610,00 

800/1000 ss... 3 970,00 3 640,00 3 070,00 2 940,00 2 700,00 2 270,00 

600/800 ,.......... …. 3 320,00 3 050,00 2 560,00 2 460,00 2 250,00 1 890.00 

400/600 2... 3 080,00 2 820,00 2 370,00 2 280,00 2 090,00 1 750,00 

Söltuð þorskflök: US$ pr. lest cif. 
Flokkur A 700/up 2... ennen nerne rnnns 5 514,00 
Flokkur A 400/700 oo. 5 229,00 

Flokkur A 200/400 sussie ennen ennen ennen ennen ener vrrrreee 4 106,00 

Flokkur A 190/200 ll ensee 3 418,00 

Flokkur B J00/Up e renerne srreee 4 323,00 

Flokkur B 400/700 sansen nen eee er rrvree 4 000,00 

Flokkur B 200/400 seen snsenennnneenn ene nne neuen ennen venerne rer srvnee 3 422,00 

Flokkur B 100/200 sense nne senere nerne reverse 2 826,00 

Ofangreint grundvallarverd midast vid gengid 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 teknu 
tilhti til verðbils eins og að ofan segir. 

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

Sjávarútvegsráðuneytið, 2. mars 1988. 

F. hr. 

Jón B. Jónasson. rn 
Kristín Magnússon. 

Nr. 144 16. mars 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 16, 22. janúar 1988 

um síjórn botnfiskveiða 1988. 

1. gr. 

Á 3. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar verði sú breyting að þorskaflahámark báta frá 10 brl. 
til og með 15 bri. í útgerðarflokki 2 hækki úr 115 lestum í 130 lestir. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 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, 16. mars 1988. 

Halldór Ásgrímsson. . 

Arni Kolbeinsson. 

  

Stjórnartíðindi B 18, nr. 142—144. Útgáfudagur 21. mars 1988.
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GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Egilsstaðahrepps og Fella. 

    if h 
I nel 

  

        

  

     
2. gr 

lætur Si, fi hennar til 

end ) hússins næ! gilega stó domi 

| annars en hitunar og neysluvatnsnota ettir       
því sem vatnsm     

    

að hitunarkerfi og 

gjald hitaveit 
tvatnslögn húss skal takmarkað um stillanlega 

fyrir selda orku við það mark, sem hemill fyrir     hitunar ; er stilltur á, er 

miðast gjaldið þá við hvern rúmmetra vatns. V 

mínútulítrum þó aldrei minna en 2.0 mín 

        

seld eru önnur afnot vatns skal nota vatnsmæli 

2 atn um hemil selt sem margfeldi 

    
taveitunni er heim ilt að selja neysluvatn samkvæmt vatnsmæli til þeirra húsa sem 

ekki eru hituð með hitaveitu. 

Hitaveitan stillir hemil, sbr. 1. í 

fram á það við hitaveituna. 
Hæsta stilling bemils gildir eitt ár í senn miðað við 1. september—31. ágúst þótt 

orkunotkun verði minni hluta úr ári. 
Einung 

', að ósk notanda og breytir stillingu ef notandi fer 

    

is starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils. 

  

Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) „1tukerfi hitaveitunnar skal greiða orkugjald 

A. Samkvæmt magnhemli .......0.0.0...0 0. BR kr. 1 205,00 
fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

B Samkvæmt vatnsmæli BARN kr. 55,20 

fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Á gjöld þessi leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma.         
Þegar um afnot af heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar og/eða neysluvatns- 

nota getur hitaveitan vikið frá framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju 
1 tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenb 
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5. gr. 

Þar sem vatn er selt um hemil til upphitunar afgreiðir hitaveitan kranavatn til 

heimilisnota án sérstaks orkugjalds að því marki sem hún telur nægilegt í venjulegum 

tilvikum og er þá miðað við að ekkert rennsli sé í gegnum hitagjafa (ofna) þegar kranavatn 

er notað að fullu. 
Óski notandi eftir meira kranavatni til heimilisnota en að framan greinir getur 

hitaveitan afgreitt það gegn gjaldi sem nemur 40 af orkugjaldi til upphitunar, reiknað af því 

umfram magni 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 skv. mati hitveitunnar. 

Gjald þetta skal lækka hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður með vatni frá hitveitunni. 

Þar til hemill eða vatnsmælir hefur verið settur upp og hemill stilltur og ef hemili eða 

vatnsmælir bilar áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitabört hússins og/eða 

fyrir notkun. 
Hitaveitan stillir hemil þegar fullur hiti er kominn á vatnið. 

6. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 4. og 5. gr. má krefja mánaðarlega eftir á. Eigi skulu þau 

krafin sjaldnar en ársfjórðungslega. Séu gjöldin krafin sjaldnar en mánaðarlega er heimilt 

að krefja hluta beirra fyrirfram. 

Hafi breyting á stillingu hemiíls í för með sér viðbótargreiðslu fyrir þann hluta ársins, 

sem liðinn er sbr. 3. gr., er hitaveitunni heimilt að jafna þeirri greiðslu á þá mánuði ársins 

sem eftir eru. 

7. gr. 

Heimæðargjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð, hvort sem það verður allt 

tengt veitukerfi hitaveitunnar eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðargjald af búpeningshús- 

um á jörðum og lögbýlum, nema þeim útihúsum (fjósum) sem tengd verða veitukerfinu, en 

af þeim skal greiða hálft gjald. 
Heimæðargjöldin eru miðuð við þátttöku húseigenda í stofnkostnaði heildarveitukertis 

hitaveitunnar. 
Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir: 

a) Af húsnæði sem tengist hitaveitunni eftir að það hefur verið tekið í notkun skal reikna 

heimæðargjald samkvæmt eftirfarandi jöfnu: (Húsnæðið hefur verið hitað með 

vatnskerfi) Ha = Fa t Ba X V 
Hér táknar H heimæðargjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind. V 

táknar rúmmál (utan) viðkomandi húsnæðis í m. F táknar fastagjald í krónum. Ba 

táknar gjald á hvern rúmmetra í krónum. 

Miðað við vísitölu byggingarkostnaðar í mars 1985 verður F. = 33 580,00 kr., B = 

34,95 kr/m". 

b) Af nýju húsnæði og breytingu/endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér stækkun eða 

breytta notkun og tengist hitaveitu áður en það er tekið í notkun, skal reikna 

heimæðargjald samkvæmt jöfnu í alið, en samkvæmt byggingarvísttölu reiknast Fr = 

41 860,00. Bo = 49, 10/m' í þessum gjaldskráriið. 
c) Af húseignum þar sem byggð er dreifð eða fjarlægð mikil frá vatnsæðum hitaveitunnar. 

þannig að ekki næst tilskilin arðsemi af fjárfestingu hitaveitunnar í stolnkostnaði lagna 

vegna viðkomandi húseignar, þegar heimæðargjald er reiknað samkvæmt a og b lið 

(eftir því sem við á), skal reikna heimæðargjald samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

H=S-k-0.02xS 
0,08
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H táknar hér heimæðargjald fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind. S táknar 
stofnkostnað lagna að viðkomandi húseign en ef þær nýtast fyrir fleiri húseignir skal 

áætla hlutdeild viðkomandi húseigna í þeim. 

K táknar áætlaðan sparnað í kyndingarkostnaði viðkomandi húsnæðis og 0,02 < S 
er reksturs- og viðhaldskostnaður viðkomandi lagna. Þetta heimæðargjald er við það 

miðað að arðsemi allrar viðbótarfjárfestingar hitaveitunnar sé minnst 8% og er þá ekki 
reiknað með kostnaði við vatnsöflun né afskriftum af stofnkostnaði viðkomandi lagna. 

Heimæðargjald skal þó aldrei vera lægra en um segir í a og b lið. 

Nú er um að ræða Íleiri húseignir á tilteknu svæði, og er þá heimilt að jafna 
samanlögðum heimæðargjöldum, reiknað samkvæmt ofangreindri jöfnu, á viðkomandi 

húseignir innan svæðisins og skal þá heimæðargjald reiknað samkvæmt eftirfarandi 

jöfnu: 

  H ES a x (Fa + Ba x V) 

Ha táknar samanlögð heimæðargjöld allra húseigna á hinu tiltekna svæði, reiknuð 
samkvæmt fyrri jöfnu um tilskilda arðsemi. N táknar fjölda heimæða eða hemlagrinda. 

Va samanlagt rúmmál (utan) allra húseigna í rúmmetrum á hinu tiltekna svæði. 

H og V tákna eins og um er getið í a og b lið. 

8. gr. 
Af húsnæði, sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekid i notkun, gjaldfalla 50% 

heimæðargjalds þegar hafin er lagning dreifiæða og götuæða vettukerfis sem bundin er 
ákveðnum framkvæmdaáföngum í viðkomandi hverfum, en eftirstöðvar gjaldsins gjaldfalla 

þegar heimæð hefur verið lögð inn fyrir húsvegg. Að því er varðar íbúðarhús með þilofna- 
eða rafgeislahitun er heimilt að fella niður eftirstöðvar gjaldsins ef hitunarkerfi hússins er 

breytt og tengt hitaveitu innan S ára frá lagningu heimæðar og tengingu kranavatns við 
veitukerfið. Að beim tíma liðnum gjaldfalla eftirstöðvar gjaldsins og reiknast þá sem 50% af 
gildandi heimæðargjaldi fyrir tilsvarandi húsnæði samkvæmt b lið 7. gr. 

Heimilt er þó hitaveitunni að veita lengri frest til að greiða eftirstöðvar gjaldsins og 

tengja hitunarkerfi hússins eða fella niður skyldu um tengingu. Af nýju húsnæði og 
breytingum eða endurbyggingu á húsnæði, sem húseigendur geta miðað við að tengja 
bitaveitunni áður en það er tekið í notkun, gjaldfellur 50% heimæðargjalds við lóðaveitingu 

eða veitingu byggingarleyfis. Eftirstöðvar skal greiða við útgáfu fokheldisvottorðs sam- 
kvæmt gildandi gjaldskrá á þeim tíma. Gjaldfrestur eftirstöðva verði þó ekki lengri en tvö ár 

frá útgáfu byggingarleytis. 
Af húseignum, sem um gilda sérstök ákvæði um heimæðargjöld vegna dreifðrar 

byggðar eða fjarlægðar frá lögnum veitukerfis hitaveitunnar eða sérsamningar við aðrar 

sveitarstjórnir, gjaldfellur hermæðargjald þegar tengingu heimæðar er lokið nema annað sé 

tekið fram í samningum við húseigendur eða í sérsamningum við sveitarstjórnir. 

9. gr. 

Þegar lokað heftur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila skal 
gjald fyrir að opna á ný vera sem svarar orkugjaldi fyrir einn mínútulítra á mánuði. 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

10. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð og skulu gjöldin greidd þar sem hitaveitan ákveður. 
Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá gjalddaga.
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6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvisun 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. 

Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

utanmál (m) Heimæðargjald 
Allt að 400 60 000,00 

400— 2000 60 000,00 fyrir 400m? + 49,00 kr/m” bar yfir 

2000— 6000 138 500,00 fyrir 2 000m” + 40,00 kr/m? bar yfir 

6000— 10000 300 000,00 fyrir 6 000m” + 36,00 kr/m” — þarfir 
Meira en — 10000 443 000,00 fyrir 10 000m" + 31,00 kr/m” — þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerti í húsinu með sérstökum hemlum frá hitaveitunni og 
skal þá greiða kr. 7 200.00 í aukagjald fyrir hvern hemil umfram þann fyrsta. 

8. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að S árum ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið 
á um vex af eftirstöðvum gjaldsins. 

li. KAFLI 

9. gr. 

Öll 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 viðskipta- 

manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem 
hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 
Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 1 600,00 

hverju sinni. 

ll. 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 1. apríl 1988 og birtist til efurbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 352, 28. juli 1987, 

Íðnaðarráðuneytið, 21. mars 1988. 

FE. hr. 

Páll Flygenring. a 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Suðurnesja fyrir raforku. 

RAFORKUGJÖLD. 

ÁA. Almennir faxlar. 

A. 1 Verð á rafmagni til allrar notkunar, sem eigi er sérstaklega 

talin hér á eltir: 

Orkugjald .......%..00.0 0... rr kk rr kk rre 4,90 kr/kWh 

Fast gjald .............0.0 0000 nn 1 650,00  kr/ár 

„2 Verð á rafmagni til notkunar við mannvirkjagerð, svo og við 

breytingar á eldri mannvirkjum: 

Orkugjald ..........2..0 00. r kr ktr kk rr kk rree 6,40 kr/kWh 

Fast gjald ..........0.000. 00... rr kr rr kr r ktr kr ree 3 950,00 kr/år 

B. Afltaxtar. 

„1 Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar: 

Orkugjald ..........00.0 00. ker k rr kk rr ktr ree 1,77. kr/kWh 

Aflgjald 22.00.0000... k rese 6 650,00 kr/kW år 

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 meðalfasvíksstuðull niður fyrir þetta gildi skal orkugjald umrædds 

mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meirihluta úr stigi sem 

meðalfasviksstuðull mánaðarins er lægri en 0,89. 

„2 Verð á rafmagni og viðhaldi úti- og götulýsingar, samkvæmt 

uppsettu afli: 
Aflgjald .........0.... 0... rk ktr rr rk nens 7 800,00 kr/kW ár 

Viðhaldsgjald ...........0..00 0... ktr rer 13 200,00 kr/kW ár 

Gjald samtals .......0.0.0000 000. rn tern r rr 21 000,00 kr/KW ár 

Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu. 

C. Hitun. 

C. 1 Órofin húshitun .....0000000000 00. tret rener 3,92. kr/kWh 

C. 2. Daghitun, håshitun rofin 00.00.0000... 000... 1.67 kr/kWh 

C. 3  Næturhitun, húshitun ..............0...0 000. n nn ktr ktr ert rrkrre 0,90 kr/kWh 

Fastgjaldå Cl... seseeeeeeer kr rr rt rr kr kk rr kk rer r rr rer 5 400,00. kr/pr. år 

Fast gjaldå C.2ogC.3 20.00.0000... nan k ktr kk kr ktr r rer 5 000,00  kr/pr. år 

D. Mælaleiga. 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við sölu 

rafmagns. 

Fyrirtæki þau, sem notuð eru við rafmagnssölu, skal greiða eftirfarandi: 

D. 1. Af einfasa mælum .................0 0. nrn rr rer kr ere kr r tere 360,00  kr/pr. år 

D.2 Af brifasa mælum upp ad 50A ......00.2.00.. near nr nn k rr rr 1 440,00. kr/pr. år 

D. 3. Af brifasa mælum 50A og ofar s.sssssssssseseeeker rer r rr rr ktr rrrrer 2 160,00. kr/pr. år 

D.4 Afálagsstýringarliðum ........00...0 0000... ktr rrer 2 160,00. kr/pr. ár 

D. 5 Afaflmælum 2....22220susssseseeeeseeerer ker rer rr k ter r rer rr rrer 3 600,00 kr/pr. år
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Mælaleiga reiknast ekki af A. 1, A. 2, C. 1, C. 2 og C. 3. Årsleiga fyrir &nnur tæki, en 
að framan greinir, skal vera sem næst 15% af innkaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun 
rafveitunnar. Leiga skal greidd samtímis raforkugjaldi. 

Kk, Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við veitukerfi 

rafveitunnar. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 
Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaupar. 

Adalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur: Heimtaugargjöld 
GJA fasa 000. reen enes urene rene kr. 30 000,00 

63A 3-fasSa 20.00.0000... kr. 32 700,00 

100A 3-fasa 00... ennen e ennen ennen erne kr. 52 500,00 

200A 3-fasSa 0... reneeee kr. 103 000,00 

300A 3-faSa .........0..0. ennen ennen neuen enken enene kr. 153 000,00 

400A 3-fasa Ll. ennen nerne eee ru rsene kr... 203 000,00 

600A 3-fasa L......0 kr. 308 000,00 

GOÐA 3-fasa suse nens nnu nen ennen ennen n urene nerverne kr... 464 000,00 

1200A 3-fasa .........0usseueeeeeen ennen ennen ennen rneee kr. 620 000,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur: 

63A fasa 20... rsevreve kr. 7 300,00 

63A 3-fasSa ............00 000 renrese kr. 8 200,00 

LO0A 3-fa8a Lo... rrsee kr. 10 900,00 

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 skal greiða gjald kr. 
1 700,00. 

2. gr. 

Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða Í 600,00 kr. gjald fyrir að settur sé straumur á 
að nýju.
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3. gr. 

Sala rafmagns til hitunar samkvæmt c-lidum er bundin því skilyrði. að orkuver og 

veitukerfi þoli álagið að dómi rafveitunnar. 

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 eftur 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 Í. apríl 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 516, 25. nóvember 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 21. mars 1988. 

F.h.r. 

Pál Flygenring. 
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 148 15. mars 1988 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar, nr. 536, 

frá 4. desember 1987. 

1. málsgr. 3. greinar orðist svo: 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli ................. kr. 1,34 

fyrir hverja kilbwattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli ............... kr. 15,20 

fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Aðrar málsgreinar 3. gr. haldast óbreyttar. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Seyðisfjarðar, er hér með 

staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, til að öðlast þegar gildi og birtist til 

eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Íðnaðarráðuneytið, 15. mars 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring 
Guðrún Skúladóttir.
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b) 

c) 

d) 

—
 

Na
s 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Súðavíkurhreppi. 

Il. gr. 

Hundahald í Súðavíkurhreppi sæti eftirfarandi takmörkunum: 

Eigandi skal án tafar láta skrá hund sinn á hreppsskrifstofu. Við skráningu fær eigandi 
hundsins afhenta plötu til að festa á ól, sem ætíð skal vera um háls hundsins. Við 
skráningu skal hundeigandi undirrita yfirlýsingu um að hann skuli í einu og öllu fara 
með hund sinn eftir fyrirmælum samþykktar þessarar eins og hún er nú og síðar kann að 
vera breytt. 

Eiganda er skylt að kaupa ábyrgðartryggingu hjá viðurkenndu vátryggingarfélagi, 
Þannig að tryggt sé. að tryggingin taki til alls tjóns, sem hundur kann að valda án 
nokkurra óeðlilegra skilyrða að mati hreppsnefndar. 
Óheimilt er með öllu að láta hunda ganga lausa, nema smalahunda á þeim tíma, er þeir 
eru notaðir við smalamennsku svo og minkahunda, dýrahunda og sporhunda, þegar 
þeir eru að störfum í gæslu eiganda eða umráðamanna. Alla aðra hunda skal hafa í 
tryggu haldi, en heimilt er að hafa þá í taumi úti við í fylgd með manni, er hefur fullt 
vald yfir þeim. Eigi er heimilt að hafa með sér hunda, þótt í taumi séu, inn í skólahús 
almennar skrifstofur, opinberar stofnanir, samkomuhús eða verslanir, svo og starfs- 
stöðvar hverju nafni sem nefnast, þar sem úrvinnsla, meðferð eða geymsla matvæla á 
sér stað. 

Hundeigendum er skylt að sjá svo um, að hundur raski ekki ró manna eða verði 
mönnum til óþæginda. Skilyrði fyrir hundahaldi í sambýlishúsum er, að allir íbúðar- 
eigendur samþykki slíkt og skal leggja fram skriflegt samþykki þar um við skráningu 
hunds, er gildi þar til sveitarstjóra berst skriflega rökstudd afturköllun frá einhverjum 
íbúðareiganda. 
Til að standa straum af kostnaði hreppsins af skráningu og eftirliti með hundum í 
hreppnum, skal hver hundeigandi greiða árlegt gjald til sveitarsjóðs. Gjaldið greiðist 
fyrirfram við skráningu hundsins til næstkomandi júlímánaðar og síðar árlega 1. júlí fyrir 
eitt ár í senn. Hreppsnefnd ákveður fjárhæð gjaldsins í gjaldskrá, sem heilbrigðismála- 
ráðherra staðfestir og er hreppsnefnd heimilt að ákveða gjaldið lægra fyrir nauðsynlega 
minkahunda, dýrhunda, sporhunda og smalahunda. Af hundum, sem blindir menn og 
öryrkjar þurfa á að halda vegna fötlunnar sinnar, skal ekkert gjald greiða. Við greiðslu 
gjalds þessa ber hundeiganda að sýna fullgild skilríki fyrir greiðslu vátryggingargjalds 
samkvæmt b-lið þessarar greinar, vátryggingarskírteini, vottorð dýralæknis um að 
hundur sé ekki haldinn smitandi sjúkdómi og hafi verið hreinsaður af bandormum, svo 
og öll skilríki er máli skipta samkvæmt lögum um hundahald og varnir gegn sullaveiki 
svo og fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur varðandi hunda. 
Sé hundeigandi undir 16 ára aldri verður honum eigi veitt leyfi til hundahalds nema 
forráðandi ábyrgist allar skyldur hans samkvæmt samþykkt þessari og áriti sérstaka 
yfirlýsingu þar um. 

2. gr. 
Fyrir minni háttar brot á samþykkt þessari skal hundeigandi sæta skriflegri áminningu 

og greiða allan kostnað, er leiðir af brotinu. Ef um ítrekað brot er að ræða eða meiri háttar 
brot hefur hundeigandi fyrirgert rétti sínum til að halda hund í Súðavíkurhreppi. Skal hann 
gjalda allan kostnað vegna brotsins og afhenda hund sinn til lögreglu, sem síðan ákveður 
hvað skuli gert við hundinn. 
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Nr. 149 364 16. mars 1988 

3. gr. 

Hundar tr adliggjandi sveitum, sem ekki eru i fylgd med eiganda eda umrådamanni, 

svo og adrir 6merktir flækingshundar, skulu tekinir ur umferd. Gefi eigandi sig eigi fram og/ 

eða vitjar ekki hundsins innan tveggja sólarhringa, hefur lögreglan heimild til þess að lóga 

viðkomandi hundi begar í stað. Merktir hundar á flækingi skulu einnig teknir úr umferð. Ef 

eigendur vitja þeirra eigi innan eins sólarhrings og svara ekki til saka fyrir brot á samþykki 

þessari, sé um slíkt að ræða hefur lögreglan heimild til þess að lóga hundi án frekari 

fyrirvara. 
Hundar sem ráðast á menn eða skepnur, skal fjarlægja og lóga þegar í stað. 

Lögreglustjóri og heilbrigðisnefnd hafi eftirlit með hundum samkvæmt samþykkt þessari og 

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

meintra brota á samþykktinni. 

á. gr. 

Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Súðavíkurhrepps staðfestist hér með saml væmt 

22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, sbr. 1. gr. laga nr. 1/1953 um 

hundahald og varnir gegn sullaveiki, til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. mars 1988. 

F. hr. 

Páll Sigurðsson.   
Íngimar Sigurðsson. 

Nr. 150 14. mars 1988 

SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Dalvíkurkaupstað, 

nr, 580 14. september 1981. 

Í. gr. 

4, málsl. 13. gr. fellur niður. 

2. gr. 

33. gr. orðist svo: 
Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð farartækja, þar með talið fjórhjóla 

og vélsleða á einstökum götum eða tilteknum svæðum. ef slík umferð er álitin hættuleg eða 

til sérlegra óþæginda fyrir aðra umferð eða ef hætta er talin á náttúruspjöllum. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Dalvíkur hefur samið og samþykkt samkvæmt lögum 

um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, nr. 1 3. janúar 1890. staðfestist hér með til að 

öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 14. mars 1988. 

Jón Sígurðsson. = 
Þorsteinn Geirsson.



26. febrúar 1988 365 Nr. 151 

AUGLYSING 
um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Hólalax hf., Hólum, Hjaltadal. 

i. Almenn ákvæði. 

1.1. Starfsleyfi þetta gildir fyrir framleiðslu allt að 250 000 sjógönguseiða (40/50 gramma 

seiða) og 250 000 sumaralinna seiða eða allt að 17 tonna ársframleiðsla á eldissilungi. 
1.2. Eigi má breyta eða auka þennan atvinnurekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða 

annarrar mengunar, nema að fengnu nýju starfsleyfi. 

Í.3. Stöðinni er skylt að sjá um, að á Öllu athafnasvæði stöðvarinnar sé gætt fyllsta 

hreinlætis. Stöðinni ber að halda útliti sínu og umhverfi snyrtilegu. 

1.4. Um umgengnisreglur, sótthreinsun og meðferð sýktra og sjálfdauðra fiska fer 

samkvæmt reglugerð nr. 4U3/1986, um varnir gegn fisksjúkdómum og heilbrigðisettir- 

Íit með fiskeldisstöðvum. 

1.5. Mengunarvarnir Hollustuverndar ríkisins geta, að höfðu samráði við umsagnaraðila, 
lagt til við heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra að starfsleyfið verði endurskoðað, ef 

í ljós kemur hætta á skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, heilbrigði eða tilveru 

náttúrulegra fiskstofna eða vegna röskunar á lífríki. 

1.6. Stöðinni er skylt að gefa Hollustuvernd ríkisins árlega skýrslu um eftirfarandi atriði sé 

þess óskað: framleiðslumagn, fóðurnotkun og fóðurgerð, meðal vatnsnotkun, magn 

og gerð hreinstefna, sótthreinsiefna og lyfja sem notuð voru á árinu. 

2. Varnir gegn mengun umhverfis. 

2.1. tilað draga úr hugsanlegri smithættu sjúkdóma og vegna hættu á erfðablöndun milli 

náttúrulegra stofna og eldisstofna skal þannig gengið frá frárennsli að samgangur fiska 

í umhverfinu og fiska í stöðinni verði útilokaður og að sjálfdauður fiskur berist ekki 

með frárennslinu. 

2.2. Skólp frá salernum og hreinlætisaðstöðu skal leitt í rotþró þaðan um eiturleiðslu. 

2.3.  Hreinsibúnaður á frárennsli stöðvarinnar er um 5000 m' tjörn sem tekur á milli 5 og 6 

daga rennsli. Þessi tjörn veitir að mati Hollustuverndar ríkisins fullnægjandi hreinsun 

á frárennsli stöðvarinnar. 

Ef við eftirlit kemur í ljós að hreinsun reynist ekki fullnægjandi er Hollustuvernd 

ríkisins heimilt að krefjast aukinnar eftirhreinsunar. 

2.4.  Frárennsli stöðvarinnar renni í lokaðri rás eða leiðslu frá stöðinni að settjörninni. 

Eftirlit og gjaldtaka. 

„1. Samkvæmt reglugerð nr. 390/1985 skal stöðin árlega greiða ettirlitsgjöld í samræmi við 
gjaldskrá á hverjum tíma. Gjaldið skal standa undir kostnaði við reglubundið eftirlit 

Hollustuverndar ríkisins, þar með talinni starfsleyfisveitingu. 

3.2. Eftirlitið er með tvennum hætti, beint eftirlit sjálfs fyrirtækisins. sem Hollustuvernd 

ríkisins fær sendar niðurstöður úr og flokkar og metur og eftirlit mengunarvarna 

Hollustuverndar ríkisins samkv. 3. gr. gjaldskrár nr. 355/1986. 
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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 sér mengun. sbr. 3. gr. laga 

nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 26, febrúar 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

Pall Si gurðsson. 
 



Nr. 152 366 17. mars 1988 

AUGLYSING 
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. 760 frá 21. mars 1988 þar til 

annað verður ákveðið. 
Skuli innlendir framleiðendur (Sementsverksmiðja ríkisins) greiða gjaldið ársfjórðungs- 

lega til viðskiptaráðuneytisins en af innfluttu sementi skal það innheimt við tollafgreiðslu. 
Annast tollstjórinn í Reykjavík og bæjarfógetar og sýslumenn annars staðar á landinu 

innheimtuna og skulu þeir skila gjaldinu til viðskiptaráðuneytisins. 

Viðskiptaráðuneytið, 17. mars 1988. 

F. hr. 

Þórhallur Ásgeirsson. 
  

Jón Ögmundur Þormóðsson. 

Nr. 153 14. mars 1988 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits- og þjónustustörf 

Vinnueftirlits ríkisins nr. 496 9. nóvember 1987. 

1. gr. 

Ný grein, sem verður 8. gr., orðist svo: 

Fyrir útgáfu vottorðs vegna viðurkenningaskyldra véla og tækja skal greiða sem hér 

segir: 
a) Fyrir verkfæri, vélarhluta, persónuhlífar og uppsetningu gas- og þrýstiloftskerfa. kr. 

2.500. 
b) Fyrir vélar og vélasamstæðu, kr. 5.000. 

, 
2. gr. 

8. gr. í gjaldskrá nr. 496 verður 9. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem er sett samkvæmt heimild í 49. og 80. gr. laga nr. 46/1980 um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, staðfestist hér með og öðlast gildi þegar í 

stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. mars 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. A 

Viðauki 1. 
Á ettir liðnum OT  Toglyftur fyrir skíðafólk 

komi: 
NB Bílalyftur



18. mars 1988 367 Nr. 154 

GJALDSKRÁ 
fyrir Keflavíkurflugvötl. 

í. 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 6.40 fyrir hver 
byrjuð 1000 kg af þunga þess. Lágmarkslendingargjald skal vera samsvarandi USD 
79.20, 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 0.45 fyrir 

hver byrjuð 1000 kg af þunga loftfarsins. 

3. Undanþágur. 

Eftirfarandi undanþágur eru veittar frá lendingar- og stæðisgjöldum: 
4.1 Lottför í sjúkraflugi, eða leitar- og björgunarflugi. 

4.2 Loftfér sem verði að snúa við til brottfararflugvallar vegna veðurs eða annarra orsaka. 
4.3 Loftför í áætlunarflugi sem lenda ettir 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 Samein- 

uðu þjóðanna og fylgdarlið þeirra. 
Lottför í eigu Íslenska ríkisins eða rekin af því. 
Að öðru leyti er flugvallarstjóra heimilt að fella niður lendingar- og stæðisgjöld þegar 
sérstaklega stendur á. 
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5. Pjénustugjald. 

5.1 Heimilt er að innheimta þjónustugjald af loftförum samkvæmt gjaldskrá staðfestri af 
utanríkisráðuneytinu. 

$.2 Sé þjónustugjald ekki innheimt af flugmálastjórn skal það greitt til félags sem hlotið 
hefur heimild flugmálastjórnar til að annast bjónustu 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 fugvallarstjóra 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. maí 1988. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 293. 25. maí 1987. 

Utanríkisráðuneytið, 18. mars 1988. 

Steingrímur Hermannsson. uu a 

Hannes Hafstein.



Nr. 155 368 15. mars 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 480/1983 um iðgjöld atvinnurekenda fil 

að standa straum af kostnaði vegna framkvæmdar laga nr. 46/1980 

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

I. gr. 

3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Hundraðshluti iðgjalds á árinu 1988. vegna tekjuársins 1987, skal nema 0,1% at 

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. 49 2. febrúar 1987. 

Félagsmálaráðuneyvtið, 15. mars 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 156 25. mars 1988 

AUGLÝSING 
um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fískvinnslufyrirtækja. 

Með vísan til ákvæða fjárlaga fyrir árið 1988 og Í. gr. laga nr. 10/1988. um ráðstafanir í 

ríkisfjármálum og lánsfjármálum 1988, hetir sjávarútvegsráðuneytið ákveðið eftirfarandi 

hlutfall endurgreiðslu af aðföngum fiskvinnslu, sem miðað er við fob-verðmæti útflutnings- 
framleiðslu. Gildir það um útflutning frá og með desember 1987 til og með maí 1988 þar til 

annað verður ákveðið. 

Í. Frysting 200... never ernrnnee 2,0% 
2. Rækjuvinnsla 20.00.0000 2,0% 

3. Hörpudiskvinnsla .....00.... 0. 4,5% 

4. Sildarsåltun ...000... 1,5% 

5, Søltun suse ennen eneneee rene ner esrrrnne 1,5% 
6. Hersla (0000... nrrnne 2.0% 
1. Mjöl og lýsisvinnsla ......%..0. 0. 3,5% 

8. Lifrarlýst 2000... nnn 2,5% 

Sjávarútvegsráðuneytið, 25. mars 1968. 

F. hr. 

Arni Kolbeinsson. 

Gylfi Gautur Pétursson.



25. mars 1988 369 Nr. 157 

GJALDSKRÁ 
fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja. 

I KAFLI 
1. gr. 

Fjarhitun Vestmannaeyja selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum sínum eftir þeim 
reglum, sem settar eru Í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Fjarhitun Vestmannaeyja lætur hverju husi, sem er i sambandi vid dreifikerfi hennar i té 
vatnsmagn, sem ætla má að nægi til fullrar hitunar á húsinu, enda fullnægi hitakerti hússins 
skilyrðum, sem sett eru í reglugerð fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja, og hitafletir séu 
nægjanlega stórir að dómi fjarhitunarinnar. 

Ii KAFLI 

3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli .............. kr. 58,56 

fyrir hvern rúmmetra vatns. Heimilt er að áætla vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf 

hússins. þar til vainsmælir hefur verið settur upp, og ef vatasmælir bílar. 

4. gr. 

Fjarhitun er heimilt ad selja afnot vatnsins å grundvelli orku- og rennslismælingar. 
Greidist bå 20... keen ren knnrs kr. 0,97 

fyrir hverja kWh skv. orkumæltog .....%%.0... kr. 14,64 

fyrir hvern rúmmetra vatns skv. rennslismæli. 

5. gr. 

Þegar afnot af fjarhituninni eru leyfð til annarra nota en húshitunar, er veitunni heimilt 
að ákveða gjald fyrir slík afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

6. gr. 

Fjarhitun leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. 

Fastapjald fyrir mæli skal greitt jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera á mánuði: 

Kr. 

a) Fyrir mæla allt ad Vat 20... 378,00 

b) Fyrir mæla allt að 20 0000... eeeueennenrenerrnree BR 755,00 

c) Fyrir mæla alit ad 3" 20.00.0000. vennen runerne 1 509,00 

d) Fyrir varmamagnsmæla skal greiða tvöfalt gjald. 

7. gr. 

Gjöld skv. 36. gr. innheimtir Rafveita Vestmannaeyja og er heimilt að krefja þau 

mánaðarlega. 
Gjalddagi á greiðslum fyrir vatnsnotkun og mælaleigu er við framvísun reiknings eða 

tilkynningar um reikningsupphæð. 
Greiðslustaða skal getið á reikningi eða tilkynningu. 
Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 10 daga frá gjalddaga.



Nr. 157 370 25. mars 1988 

I KAFLI 
8. gr. 

Fyrir öll hús, sem tengd eru fjarhituninni, skal greiða heimæðagjald. Heimæðagjald 
skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss m' Heimæðagjöld 
(utanmál) Kr. 

Alltað 400 „ll 61 800,00 

400 að 2000 000 61 800,00 fyrir — 400 m? + 49,35 kr/m? par yfir 

2 000 ad 6 000 ................... 140 800,00 fyrir 2 000 m? + 41,67 kr/m” par yfir 
6 000 ad 10 000 .................… 307 400,00 fyrir 6 000 m” + 37,16 kr/m? bar yfir 
Meira en 10 000 ................. 456 100,00 fyrir 10 000 m” + 32,25 kr/m" bar yfir 

Heimæðagjöld greiðast ekki af bifreiðageymslum. 

0 3. gT. 

Ef tengt er við fleiri mæla en einn í sama húsi, skal greiða aukalega fyrir hvern mæli 

umfram þann fyrsta: 
Kr. 

a) Fyrir mæli allt að 94" .......0...0..... skeer kernen 9 300,00 
b) Fyrir mæli alltað2“ .............0.0... 0. nr nnrnnee 18 600,00 

c) Fyrir mæli alltað3" .................0000. nnr te sknnsen 37 200,00 

10. gr. 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Fjarhituninni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskránni til samræmis við 
nefnda vísitölu eins og hún er þegar gjöldin eru greidd, að fenginni staðfestingu iðnaðar- 

ráðuneytisins hverju sinni. 

ll. 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 Rafveitu Vestmanna- 

eyja. 

IV. KAFLI 
12. gr. 

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

13. gr. 

Fjarhitun hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, 
sem vanrækir að greiða gjöld til veitunnar. Heimilt er og að loka vatnsrennsli að húsi, sem 

vangreidd eru af gjöld. 

Lokun skal tilkynnt með a.m.k. 5 daga fyrirvara. 

Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá, er vanskilum veldur og er gjaldið kr. 
749,00 fyrir hvert skipti. 

TÅ. gr. 

Einungis starfsmönnum fjarhitunarinnar er heimilt að breyta innsigluðum tengihlutum 
veitunnar.
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15. gr. 

Eftirlitsmenn fjarhitunarinnar skulu hvenær sem er hafa frjålsan adgang að öllum 
búnaði, sem er í sambandi við hana. 

Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og 

sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

V. KAFLI 
16. gr. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. apríl 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 9, 7. janúar 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 25. mars 1988. 

F. hr. 

Pål Flygenring, Guðrún Skúladóttir. 

25. mars 1988 Nr. 158 

GJALDSKRÁ 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 

Orkuveitusvæði. 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

2. gr. 
Raforkugjöld. 

Á. Almennir taxtar. 

A.1 Verð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem eigi er sérstaklega talin hér á eftir: 

Fast gjald ........000...0 1 850,00 kr/år 
Orkugjald „............ evrnene 4,66 kr/kWh 

A.2 Verð á rafmagni til notkunar við mannvirkjagerð, svo og við breytingar á eldri 
mannvirkjum: 

Fast gjald ........... 3 700,00 kr/år 

Orkugjald .......0.0.0...00 0 ererrnee 6,06 kr/kWh 

R. Afitaxtar. 

B.1 Verd å rafmagni til metri håttar vælanotkunar: 
Fast gjald ........... seer ekrene 31 700,00 kr/ár 

Afigjald s.ssssssseseeneeeeneueevevevene nerne nr rr rereee 5 890,00 kr/kW/ár 
Orkugjald ...0.000.0000 1,36 kr/kWh 

Atlgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé 
lágmarksafi 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 
ralorku sína samkvæmt bessum taxta.
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B.2 

C.2 

C.3 

S1 

Verð á rafmagni og viðhaldi úti- og götulýsingar, samkvæmi uppsettu afli: 

Afigjald 2... kernens 11 100,00 kr/kW/ár 
Viðhaldsgjald .........0..000 0. kk rrrnnene 12 800,00 kr/kW/år 
Gjald samtals .......0...... knrnnne 23 900,00 kr/kW/år 
Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnad ad fullu. 

Lýsing þessi stýrist af stjórnbúnaði rafmagnsveitunnar. 

Hitunartaxti, 

Verð á rafmagni til órofinnar hitunar: 

Fast gjald .....00000...0 kr rense 6 340,00 kr/år 
Orkugjald 20.20.0000... rrrnreee 3,48 kr/kWh 

Verd å rafmagni til rofinnar daghitunar med rofi tvisvar å sålarhring allt ad tveim 

klukkustundum f hvort skipti: 
Fast gjald ....2.0.0...0000 000 kr n kk k kr rnes 4 220,00 kr/år 

Orkugjald með roti í 
6 mánuði, október-- Mars ........... 1,52 kr/kWh 

Orkugjald með rofi í 
4 mánuði, nóvember-— febrúar .....0...... 0. 1,66 kr/KWh 

Orkugjald med rofi i 
2 månudi, desember — janúar ..........220 0... 2,52 kr/kWwh 

Verð å rafmagni til rofinnar næturhitunar: 

Fast gjald ....00000........ kreere ken kk s kk krne 4 220,00 kr/år 

Orkugjald .......0...0. 0... k en kk kk rknne 0,87 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, samkvæmi 

sérsamningi. 
Lágmarksaflgjald á mánuði miðast við 75 kW. 

Aflgjald 2... ker k rr kre 452,00 kr/kW/mán 

Orkugjald ........02.... 0 kk r kreeres 1,15 kr/kWh 

Ekki er heimilt ad selja raforku skv. bessum taxta frå 1. nåvember 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 ...........2..... k renen ener r rr krgrs kr. 557,00 

Orkumælir, brifasa 2.2... seeeeeeereree nere ktr rr skr rr ktr k kr Er kr. 2 200,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum ...........s.0sesseeeeeee rr rer kk kk tk rr kr rrr kr. 3 720,00 

Aflimælir 0... kr k seks kreere kk res kr. 3 720,00 

Aflmælir með straumspennum 2..........000ssesesueseken ere ek kk k ek k er erkt ker ek rr ere kr. 5 570,00 

Tvigjaldsorkumælir ss usseesesek eee ken r kk r kk ker kk r tt ktr r kk tree kr. 3 580,00 

Tvígjaldsorkumælir með straumSpEeNNUM „20.20.0000. rk teter r rr kr kk rrer kr. 5 460,00 

Móttökuliði, €iMpÓla ..........0..... k kk rr ktr skr rr r ktr rr kr rr kr. 2 480,00 

Méåttåkulidi, bripåla ........00ssseeeeeeeesee keen k ere k ktr kk kk ks kk rr sr skr rr sk rer kr. 3 726,00
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Ársleiga fyrir önnur tæki, en að framan greinir, skal vera sem næst 15% af 
innkaupsverði tækisins, eftur nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar. Leiga skal greidd 
samtímis raforkugjaldi. 

4.1 

4.2 

4.4 

Málstr 

63 A 
63 A 

100 A 

4.6 

4.7 

4.8 

á. gr. 

Heimtaugagjöld. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

Heimtaupargjaldið skal greitt við umsókn. 
Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur Heimtaugargjöld 

63 A l-fasa 30 400 kr. 
63 A 3-fasa 33 700 kr. 

100 A 3-fasa 53 700 kr. 
200 A 3-fasa 107 000 kr. 
315 A 3-fasa 168 000 kr. 
400 A 3-fasa 216 000 kr. 
630 A 3-fasa 337 000 kr. 
710 A 3-fasa 381 000 kr. 

1200 A 3-fasa 642 000 kr. 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 
Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 
Lengdargjald 

Jarð- Loftlína 

strengur 
aumur Stofngjald kr/m kr/stólpi 

I-fasa kr. 6 040,00 897,00 11 400,00 

3-fasa kr. 8 500,00 897,00 13 200,00 
3-fasa kr. 8 970,00 I 180,00 15 200,00 

Målstraumur heimtaugar midast vid stærd stofnvara husveitu. 
Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp, eða 
rofa í spennistöð, að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 
Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram Í metra innan lóðarmarka í 

jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 
Sé fyrirsjáanlegt, vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 

heimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir tl um, skal greiða 

þann kostnað, sem umfram $0% er, samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar. 

Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann 

greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar húsveitu, og hún að mestu 

leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eigandi veitunnar skylt að leggja til lóð undir 

stöðina, raftmagnsveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum 
hennar um stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 
Þegar aðalheimtaug er Þreytt 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.
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5.2 

5,3 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5,10 

5. gr. 
Ýmis ákvæði. 

Heimilt er með samþykki borgarráðs að selja háspennt rafmagn samkvæmt sérstökum 

samningi. 
Heimilt er að selja raforku til meiriháttar véla- og iðnaðarnota á sérstökum 
sumartaxta. Gera þarf sérstakan samning þar um í hverju tilviki. Sumartaxti gildir 

aðeins á tímabilinu 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. 
Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launatl hjá notendum, ef úttekið launafi 

nemur 75% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna meðalgildi 
afls. 
Óski notandi þess, að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 
rafmagnsveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það 
Gjald 2... k kreere nn kr k reen nnes kr. 622,00 
Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar, svo sem landtengingu 

skipa, skal greiða gjald ........0000000.0.. 0. k kr rk rr rrnnee kr. 1 240,00 
Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 
samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða gjald .......0....0...... kr. 1 240,00 

fyrir, að settur sé straumur á að nýju. 

Sala rafmagns til hitunar samkvæmt C-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og 

veitukerfi þoli álagið að dómi rafmagnsveitunnar. 

Söluskattur 25% er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema á 
C-liðum, húshitun, dælingu hitaveitna og viðhaldsgjaldi götulýsingar. 

Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar, enda miðist 
gjaldskráin ætíð við það, að tekjur rafmagnsveitunnar standi undir rekstrargjöldum 
hennar svo og aukningu veitukerfis. Við ákvörðun gjaldskrár skal ætíð liggja fyrir 
áætlun um rekstur og fjárfestingu á næsta 5 ára tímabili. 

Rafmagnsveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir tegund 

notkunar. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkuiögum nr. 58 29. apríl 1967, samkvæmt reglugerð Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 451 
20. desember 1977, með síðari breytingum, til að öðlast gildi 1. apríl 1988 og birtist til 
eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 

nr. 533 9. desember 1987. 

lðnaðarráðuneytið, 25. mars 1988. 

F.h.r. 
Páli Flygenring. 

Guðrun Skúladóttir.
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SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma verslana í Stykkishólmi. 

1. gr. 

Samþykkt þessi tekur til hvers konar smásöluverslunar í Stykkishólmi. 

Undanþegnar ákvæðum samþykktarinnar eru þó lyfjabúðir og Þifreiðastöðvar. 

Ef ágreiningur rís um skilning á ákvæðum samþykktarinnar úrskurðar bæjarstjórn, að 

fenginni umsögn sýslumanns, en skjóta má þeim úrskurði til ráðherra. 

2. gr. 

Daglegur afgeiðslutími smásöluverslana og annarra sölustaða er samþykkt þessi tekur 

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

Heimilt skal að opna sölustaði kl. 07.00 og skal þeim lokað eigi síðar en kl. 23.30 alla 
virka daga vikunnar. Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að hafa verslanir 
opnar til kl. 24.00, 

3. gr. 

Um lokun sölustaða á einstökum helgidögum og hátíðisdögum gilda eftirfarandi reglur: 

a) Föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag og jóladag skal öllum sölustöðum lokað 

allan daginn. 

b) Aðfangadag jóla og gamlársdag skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 15.00. 

4. gr. 

Bæjarstjórn getur leyft að vikið sé frá framangreindum ákvæðum um afgreiðslutíma 
sölustaða sbr. þó líð a og b3. gr. 

5. gr. 

Í kvikmyndahúsum, leikhúsum, á íbróttavöllum, útiskemmtistöðum og 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 slíkt 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. 

6. 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. 

7. gr. 

Sýslumaður 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.



Nr. 159 376 17. mars 1988 

8. gr. 
Fyrir leyfi til rýmri sölutíma skv. 4. gr. skal árlega greiða gjald í bæjarsjóð skv. 

ákvörðun bæjarstjórnar. Ef leyfishafi brýtur samþykkt þessa eða skilyrði sem bæjarstjórn og 

heilbrigðisnefnd setja fyrir leyfi, greiðir ekki gjaldið á gjalddaga eða rekstur sölustaðar þykir 

ekki fara vel úr hendi, getur bæjarstjórn svipt hann leyfinu, enda hafi leyfishafi ekki látið 
segjast við aðvörun. 

9. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum. Með mál út af brotum á samþykktinni skal 

fara að hætti opinberra mála. 

Samþykkt þessi sem bæjarstjórn Stykkishólms hefur samið og samþykkt staðfestist hér 

með samkvæmt lögum nr. 17 frá 1. febrúar 1936 um samþykktir um lokunartíma sölubúða 

og öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. mars 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. a 
Þórhildur Líndal. 

Nr. 160 , 18. mars 1988 

AUGLYSING 

um breytingu á áður staðfestu aðalskipulagi Borgarness. 

Samkvæmt ósk bæjarstjórnar Borgarness hefur skipulagsstjórn ríkisins hinn 2. mars 
1988 fallist á og staðfest, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, þá breytingu á 

aðalskipulagi Borgarness að gert er ráð fyrir u. þ. b. 3.5 ha. uppfyllingu út í sjó fyrir 

íþróttasvæði á spildu sunnan íþróttahússins og neðan Helgugötu. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. mars 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 161 , 18. mars 1988 

AUGLYSING 

um breytingu á staðfestu deiliskipulagi við Þúfubarð í Hafnarfirði. 

Samkvæmt ósk bæjarstjórnar Hafnarfjarðar hefur skipulagsstjórn ríkisins hinn 2. mars 
1988, fallist á og staðfest, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, þá breytingu á 

deiliskipulagi við Þúfubarð í Hafnarfirði að húsagerð er breytt og íbúðum fækkað úr 8 í 7. 

Félagsmálaráðuneyvtið, 18. mars 1988. 

F. hr. 

Hallgrímur Daiberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERD 

um breytingu å reglugerd um menntun, réttindi og skyldur lækna- 

ritara nr. 161, 30. mars 1987, sbr. breytingu á þeirri reglugerð 

nr, 425, 2. september 1987. 

Í. gr. 
Ákvæði til bráðabirgða orðist svo: 

Á meðan ekki er unnt að stunda viðurkennt nám í læknaritun hér á landi skal 
heilbrigðis- og tryggingaráðherra heimilt að víkja frá ákvæðum 2. gr. að fenginni umsögn 
sömu aðila og um getur í 2. gr. 

2. 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, 21. mars 1988. 

Guðmundur Bjarnason. a 

Páll Sigurðsson. 

16. mars 1988 Nr. 163 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 423/1987, urn starfsheiti og 

starfsréttindi matvælafræðinga. 

1. gr. 

2. gr. orðist svo: 
Starfsleyfi skv. 1. gr. skal veita þeim sem lokið hafa B.S. prófi í matvælafræðum frá 

Háskóla Íslands. Ráðherra getur að fenginni umsögn landlæknis, matvæla- og næringa- 

fræðingafélags Íslands og þeirrar deildar Háskóla Íslands, þar sem matvælafræði er kennd, 

veitt þeim starfsleyfi, ótakmarkað eða tímabundi, sem lokið hafa sambærilegu háskólaprófi 

erlendis. Í þeim tilvikum skal umsækjandi sanna þekkingu sína í íslenskri matvælalöggjöf og 

geta mælt og ritað á íslenskt mál, sé um erlenda ríkisborgara að ræða. 

2. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkv. lögum nr. 24/1985, um starfsheiti og starfsréttindi 
heilbrigðisstétta, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. mars 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

Íngimar Sigurðsson.



Nr. 164 378 18. mars 1988 

AUGLYSING 

um breytingu å ådur stadfestu adalskipulagi Ólafsvíkur. 

Samkvæmt ósk bæjarstjórnar Ólafsvíkur hefur skipulagsstjórn ríkisins hinn 20. janúar 

1988 fallist á og staðfest, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, þá breytingu á 

aðalskipulagi Ólafsvíkur að landnotkun á reit Á breytist úr opnu svæði í íbúðarsvæði og 

landnotkun á reit B verður íbúðarsvæði í stað verslunar- og skrifstofusvæðis. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. mars 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalherg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 165 18. mars 1988 

AUGLÝSING 
um staðfestingu legu aðveituæðar hitaveitu frá Nesjavöllum i Grafn- 

ingshreppi að Grafarholti í Reykjavík. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 16. mars 1988 

staðfest skipulagsuppdrátt er sýnir legu aðveituæðar hitaveitu frá Nesjavöllum í Grafnings- 

hreppi um Ölfushrepp, Mosfellsbæ og að Grafarhotli í Reykjavík. 
Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem skipulagslög nr. 19/1964 gera ráð fyrir. 

Borgarstjórn Reykjavíkur og hreppsnefndir Mostellshrepps, Ölfushrepps og Grafnings- 

hrepps hafa samþykkt uppdráttinn og skipulagsstjórn ríkisins afgreitt hann til staðfestingar í 

ráðuneytinu. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. mars 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 19, nr. 145—-165. Útgáfudagur 30. mars 1988.
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mars 1988 379 Nr. 166 

REGLUGERÐ 

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

Greiða skal frá og með 1. apríl til og 

fluttur er óunninn á erlendan markað. Flytji skip eigin afla á erlendan markað er sá afli 

undanþegi gjaldi þessu. Sjávarútvegsráðuneytið úrskurðar hvað telst óunninn afli 

Gjaldið rennur í Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins. Gjaldið skal vera sem hér segir: 

  

30. júní 1988 sérstakt gjald at ísfiski sem 

  

  

  

Aurar af hverju Aurar af hverju 

Ógrammi kílógrammi 

  

og hausaður 

  

með haus 

  

Þorskur . IR 80 100 

Ut 20 25 

  

Upplýsingar útflytjenda um 

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

Es 
fisktegunda og heildarmagn skulu til- 

  

útflutnings. 
2 
3 gr 

Utanríkisráðuneytið sendir hlut: aðeigandi viðskiptabanka útflytjanda, sbr. 2. mgr. 
   

  

2. gr., afrit af útflutningsleyfi og innheimtir bankinn gjald á grundvelli upplýsinga samkvæmt 

rankanum berast vegna útflutningsins. 
Lokaskil fara fram þegar bankanum berast endanlegar magntölur vegna útflutni 

  

I. mgr. 2. gr. af fyrstu gjalc leyrisskilum sem Í 

ngsins. 

d. gr. 

rð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 13. 17. mars 1988, til að öðlast 

ftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi 

28. desember 1987 
   
   

      

Sjávarútvegsráðuneytið, 25. mars 1988. 

F. h. r. 

Árni Kolbeinsson. 

 



380 167 

AUGLYSING 

um heimild Arnarflugs hf 

til að halda uppi áætlunarferðum milli landa. 

arþega, vörur og 
ir ekki fyrir, en 

   
Ráðuneytið hefur í dag heimilað Arnarflugi hf. reglubundið flug með 

igur milli landanna lí at 

hlutaðeigandi íslenskra og ítalskr 
póst milli Íslands og Ítalíu. Formlegur loftferðasamnir 

flugstarfsemi þessi byggir á erindaskiptum milli 

stjórnvalda. 

Samgönguráðuneytið, 18. mars 1988. 

F.h.r 

Birgir Guðjónsson. 

1988 21. mars Nr. 168 

REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru, fyrir árið 1987. 

Rekstrarreikningur 1987 

Vextir af sparisjóðsbók ni 

Vextir af kjörbók nr. 260286 

  

Tekjuafgangur 

1987. 

Eignir: S 

10 000,00 

  

  

  

Höfuðstóll .......0....0... 0 

Tekjuafgangur frá fyrriárum ............ kr. 35 301,22 

Fekjuafgangur 1987 ..............0.. kr. 8 505,75 43 806,97 

Sparisjóðsbók nr. 12445 ....sssseeeeeneeeenenenrnnnne 

Kr. 53 806,97 

Kjorbåk nr. 260286 J 

Selfossi, 21. mars 1988. 

F.h. Kvenfélags Selfoss 

Guðrún Bárðardóttir. 

Stjórnartíðindi B 20, nr. 166—-168. Útgáfudagur 29. mars 1988
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29. mars 1988 381 Nr. 169 

REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum út af Austfjörðum. 

1. gr. 

Frá og með 31. mars til og með 30. apríl 1988 eru allar togveiðar með botn- og flotvörpu 

bannaðar á svæði, sem markast af eftirfarandi punktum: 

I. 64%27'1 N — 1314 2 V 

2. 0 6351 N— 12923'6 V 

3. EOS TN — 1305 V 

4. 63757'4 N — 13941'5 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 fisk- 

veiðilandhelgi Íslands til að öðlast gildi 31. mars 1988 og birtist til eftirbreytni öllum þeim 

sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. mars 1988. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson.   
Gylfi Gautur Pétursson. 

  

Stjórnartíðindi B 21, nr. 169. Útgáfudagur 30. mars 1988. 
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Nr. 170 382 17. mars 1988 

SAMPYKKT 

um stjórn og fundarsköp Hólmavíkurhrepps. 

I. kafli. 

Urn skipan hreppsnefndar og verkefni hennar. 

1. gr. Ut 
Hreppsnefnd Hólmavíkurhrepps er skipuð 5 hreppsnefndarmönnum kjörnum skv. IH. 

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. 

a 
5. BT. 

Hreppsnefnd fer með stjórn Hólmavíkurhrepps 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 i fyrirsvari fyrir hann og vinna ad 

sameiginlegum velferdarmålum hreppsbua. 

5. gr. 

Hreppsnefnd annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum. reglugerðum og 

samþykktum 
Þá getur hreppsnefnd ákveðið, að hreppurinn taki að sér verkefni. sem varðar íbúa 

hreppsins sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 

6. gr. 

Meðal verkefna hreppsnefndar Hólmavíkurhrepps eru: 

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

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

endurskoðun ársreikninga hreppsins skv. VII. kafla sveitarstjórnarlaga. Ennfremur að 

ráða sveitarstjóra og aðra fasta starfsmenn hreppsins skv. VIl. kafla fyrrnefndra laga 

sbr. og VI. kafla þessarar samþykktar. 

Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

Að stjórna fjármálum hreppsins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIII. kafla 

sveitarstjórnarlaga sbr. og 1l. kafla samþykktar þessarar. 

  

aa
 

DØ
 

Rikisprentsmidjan Gutenberg
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lí. kafli 

Um fjármálastjórn hreppsins. 

7. gr. 

Á fyrsta ári hvers kjörtímabils skal hreppsnefnd semja þri 

framkvæmdir og fjármál hreppsins, og skal þessi þrig 
   ja ára áætlun um rekstur 

gja ára áætlun vera til leiðbeini 

    

gerð árlegrar fjárhagsáætlunar hans . Aætlunina skal endurskoða árleg: 
ö 

afgreiðslu f fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framle >ngja áætlunina um eitt ár. 

oo
 

(ku!
 

  

g Er, 

In 

= Hreppsneind skal afgreiða fjárhagsáa hreppssjóðs, fyrirtækja og stofnana hrepps- 
ins fyrir lok janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræðum í hre ppsnefnd 
sbr. 24. gr. samþykktar þessarar. 

ki tekst að afgreiða fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. skal hreppsnefnd sækja skriflega 

    
   

Ef el 
um frest til félagsmálaráðunevtisins 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 fjárhags 
unar hata hliðsjón af veltufjárstöðu hreppssjóðs í byrjun fjárhagsárs og áætla fyrir þeim 
breytingum, sem nauðsynlegt er talið að pera á veltufjárstöðunni. 

  

  

    

9. gr 

Fjárhagsáætlun skv. 8. gr. skal vera meginregla um fjármálastjórn hreppsins á 
tjárhagsárinu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða fé úr hreppssjóði nema heimild sé til 
þess í fjárhagsáætlun, útgjöldin séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt af hrepps- 
nefnd. 

Samþykki hreppsnefnd fjárveitingu eða útgjöld utan fjárhagsáætlunar. skal hún 
jafnframt taka ákvörðun um, hvernig afla skuli fjár til þeirra útgj jalda s.s. með lækkun 
annarra útgjalda, auknum tekjum eða lánsté. 

10. gr. 
Hati 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. 

ll. gr. 
Hreppsnefnd skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga nrep ”DSsj ODS, dy rtækja 

hans og stofnana eigi síðar en í junilok år hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarla aga sbr. 82. og 83. 
gr. sömu laga. Eintak af ársreikningnum skal senda Hagstofu Íslands . og fél: „asmál tráðu- 
neytinu fyrir 31. júlí ár hvert. Viðurlög skv. 2. mgr. 88. gr. sveitarstjórnarlaga liggja við 
vanrækslu hreppsnefndar á afgreiðslu og skilum ársreikninga.
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HI. kafli. 
Um fundarsköp hreppsnefndar. 

12. gr. 

Hreppsnefnd heldur reglulega fundi eigi sjaldnar en mánaðarlega. 

Hreppsnefndarfundir skulu að jafnaði hefjast kl. 20.30. Heimilt er að fella niður fundi í 

hreppsnefnd í allt að tvo mánuði að sumarlagi. 
Aukafundi skal halda í hreppsnefnd eftir því sem þörf krefur að mati oddvita hreppsins 

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

hreppsnefndarmanna krefst þess. 

13. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar hreppsnefndar kveður hreppsnefndina saman til fyrsta 

fundar að afloknum hreppsnefndarkosningum., eigi síðar en 15 dögum eftir að hún tekur við 

störfum, sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum eftir kjördag. 

Aldursforseti getur falið sveitarstjóra að boða fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar. 

14. gr. 

Sveitarstjóri boðar hreppsnefndarfundi, sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, og 

ákveður jafnframt fundarstað, hafi hreppsnefnd ekki gert það. 

Hreppsbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær hreppsnefndarfundir eru 

haldnir. 

15. gr. 

Sveitarstjóri semur dagskrá hreppsnefndarfundar. 

A dagskrá hreppsnefndartfundar skal taka: 

I. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar oddvita hreppsnefndar, kosningar nefnda, ráða 

og stjórna, svo og kosningar eða ráðningar sveitarstjóra og annarra starfsmanna 

hreppsins. 

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

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

þessarar. 

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

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

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

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

fund. 

1
5
3
 

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

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

hreppsnefndarfundar. 

16. gr. 

Sveitarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir hreppsnefndarfund hafa 

boðað hreppsnefndarmenn á hreppsnefndarfund og kynnt þeim í meginatriðum dagskrá 

fundarins. 

17. gr. 

Sveitarstjóri skal boða hreppsnefndarmenn til aukafundar í hreppsnefnd a.m.k. 

sólarhring fyrir fund.
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Aldursforseti hreppsnefndar setur fyrsta Í und nýkjörinnar hreppsnefndar og stýrir 

honum, uns oddviti hreppsnefndar hefur verið kjörinn. 

Oddviti hreppsnefndar skal kjörinn til eins árs. 

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

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

Hati 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 ví 
beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu mál 

    

    

  

a oddvit: a hreppsnefndar, og skal sömu aðferð 

i ad framan. Varaoddviti skal kjörinn til 

  

jafnlangs tíma og oddviti 

gegnir aldursforseti oddvitastörfum, nema    
   

  

Sé hvorki oddviti né var: 

hreppsnefnd ákveði að kj 

Ef oddviti deyr e 

í hans stað til loka kjörtímabils oddvita 

  

  

rá oddvitastörfum, skal kjósa oddvita 

  

skrifara og varaskrifara úr hópi hreppsnefndarmanna til eins 

í og oddvitakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosnin 

  

Hreppsnefnc 

  

árs Í senn á sama fun 

  

   

Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram a Í 

hreppsnefnd. 

20. gr 

Hreppsnefndarfundur skal ha ldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum byggingarlaga og   

   

  

gerðar um adgang 

Hreppsnefndarfund skal ad i halda 1 heyranda hlj601 og almenningi heimiladur 

aðgangur að þeim, eftir því sem húsrúm leyfir. 

byggingarres 

   

  

…Hreppsnefnd getur ákveðið, að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum s.s. 

el iðski il, sem æskilegt er vegna hagsmuna hreppsins, að 

mt í hreppsnefnd ákveðið, að hreppsnefndar- 
jallað um slík mál, verði haldinn fyrir Juktur n dyrum. Tillaga 

Id umræðulaust í hreppsnefnd. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 

hreppsnefnd. 

  

n einkan      verði fyrir luktum dyrum Jafnt 

fundur, þar sem eingöngu er fy 
Á mál 1 rir 143171 a I Eg um að mál skuli rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidc 

  

; Írep Hl ir er lögmæt 

  

r, ef meira en helmingur hreppsnefndarmanna er á 

1. Hreppsnefnd getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur = 

  

Oddviti hreppsnefndar stýrir fi Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 

stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu f, ' og slítur fundi, 

þegar dagskrá hans er tæmd. Oddviti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má 

úrskurði hans til úrlat hreppsnet . Oddviti sér um, ad allt fari skipulega og låglega 

fram á hreppsnefndarfundum og er hrep bsnefndarmånnum skylt að lúta valdi hans að því er 

góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur oddviti vísað honum úr 
vita þarf til að taka myndir og hljóðrita. umræður á hreppsnefndar- 

  

      n la 

  

varðar ít undarsköp og 

fundarsal. Leyfi odd 

fundum.



  

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í hreppsnefnd í þeirri röð, sem þau eru á 

dagskrá. nema oddviti eða hreppsnefnd ákveði annað 

er að taka til meðferðar á hreppsnefndarfundi mál, sem ekki hetur verð á 
L 

  

  
/3 viðstaddra hreppsnefndarmanna samþykkja slíkt afbrigði. 

   
   

á 
4 id afgreid i 

r viku millibili um eftirtalin málefni: 

| tlun hreppsins 

2 a hreppsins og fyrirtækja hans. 

3. Sambykl kktir, reglugerðir og gjaldski 

ir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

  

ár, sem hljóta eiga staðfes 

    

æ OJ 

4. Aætlanir fvrir hreppinn, sem gilda eiga til lengri tima, s.s. ir og 

skipulagsáætlanir 
5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

darfundi nema lögmæt fortöll hamli 

larmanni, sem forfallast um 
Hreppsnefndarmanni er skylt að sækja hreppsnei n 

brýnni skyldustöri eða veikindi. Hreppsi 

    

svo sem Önnur 

stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans skuli taka sæti á hreppsnefndar- 
1 co í 

fundi ella tekur varamaður sæti samkvæmt ákvæðum 1. og 2. mgr. 35. gr. sveit: 

  

laga. 

Sveitarstjóri skal sitja fundi hreppsnefndar með málfrelsi og tillögurétti, en ekki hefur 

hann atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn hreppsnefndarmaður. 

Hreppsnefnd getur heimilað að maður utan hreppsnefndar kveðji ser hljóðs á 

hreppsnefndartundi. 

26. gr. 

Hreppsnefndarmanni ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar 

  

hann sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti af því. Honum er þó heimilt að gera stuttlega 

grein fyrir afstöðu sinni. Hreppsnefnd sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. 

Hreppsnefndarmaður, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. 

Hreppsnefndarmaður. sem veit hæfi sitt orka tvímælis. ber að skýra odc lvita hreppsnefndar 

frá því 

Hreppsnefndarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls. skal yfirgeta fundarsal 

hreppsnefndar við umræðu og afgreiðslu þess. 

Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hrepps- 

nefndar. Hreppsnefndarmaður, sem taka vill til máls. skal óska heimildar oddvita. Að 

í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. 

  

i: ifnaði skulu hreppsnefndarmenn taka til m 

Vikja má frá þeirri reglu, ef um er að ræða sveitarstjóra eða hreppsnefndarmann, sem óskar 

að gera stutta athugasemd eða koma leiðréttingu á framfæri. Hah tveir eða fleiri 

hreppsnefndarmenn kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður oddviti, í hvaða röð þeir skuli tala. 

28. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu til oddvita. Þegar til umræðu er fundargerð 

nefndar, ráða eða stjórna, skal hreppsnefndarmaður taka fram, hvaða lið/liði fundargerðar- 

innar hann óskar að ræða.



    armanni að faKa oil 

athusasemd við fundarsköp. Svei       

    
   

  

     

    

   

  

   

  

    

löri eða Hufningsmaður Ítíðgt 

    

skal oddviti víta hann. Oddviti getur 

sem víttur he r verið tvisvar á sama 

umræðulaust. Hlýðnist 

  

   

  

    

  

hreppsnefndarmaður ekki úrskurði oddvita eða ef Óregla ke p á 

fundi, skal oddviti gera í fi slíta fundi, „ef nauðsyn krefur 

lelji oddviti 1 umræður dr“ ir Í f hann lagt að 

ræðutími hvers hreppsnef nns verði ta irkaður, umræðum verði lokið á tilteknum 

tíma eða umræðum um 

  

sr hreppsnefndarmaður getur og borið 

    tillögur um takmörkun umræðna umræðul 

hún standi skemur tvær klukkustundir, 

jóðs. Umræður um ssáætlun eru ekki 

ram slíkar tillögur. Hre 

kki má þó takmarka umræð     

  

    

£ 
i 

Em 
E 

  

3. gr. 

fram breytin atillögu, frávísunartil- 

mál. sem til umræðu er á fundi. Slíkar tillögur skulu 

í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar 

rtillögu, við: k KR         
ry ry 

  

Mål er afgrettt i hreppsnefnd med þv að samþykkja það eða fella það, vísa því frá 

   

     

hreppsnefi id eð þv råds eða stjórnar eða sveitarstjóra. Máli, 
sem hr að Í 10 til afgrei Öslu annarra. 

' hon anna h um sé að ræða mál, að 

lögum ber að afgreiða fyrir 

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 Í 

atkvæðagreiðslunnar. 

  

vtti. Loks skýrir oddviti frá úrslitum 

Ef mál er svo vaxið, að oddviti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það, 

skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæðagreiðslu nema 

athugasemd verði við það gerð. 

Oddviti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber oddvita að láta 

fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur hreppsnefndarmanna óskar þess. Við nafnakall 

skal farið eftir tölusettri nafnaskrá hreppsnefn ar rmanna í stafrófsröð og skal það ráðast af 

itdrætti, hvaða hreppsnefndarmaður greiðir fyrst atkvæði við nafnakali. Við nafn A skal 

oddviti greiða atkvæði síðastur. Við nafnakall svarar hreppsnefndarmaður, þegar oddviti les 
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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 sambykktar. 

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 tá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls, 
sem til meðferðar er í hreppsnefnd. 

Oddviti skal hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. 

Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir hreppsnefndarmenn 
undirrita hana nema hreppsnefnd ákveði annað. 

Hreppsnefndarmaður, sem gera vill athugasemd við eitthvert atriði í fundargerð, getur 

undirritað fundargerðina með fyrirvara um það atriði. 

Hreppsnefnd getur ákveðið, að umræður á hreppsnefndarfundum skuli hljóðritaðar 
eða teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið, skal hreppsnefnd setja um það nánari 
reglur. 

IV. kafli. 
Um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanns. 

36. gr. 

Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá mál samkvæmt 4. og S. gr. samþykktar þessarar 
tekið á dagskrá hreppsnefndarfundar, enda tilkynni hann það sveitarstjóra skriflega a.m.k. 

Þremur sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

Hreppsnefndarmanni er bædi rétt og skylt ad sækja fundi hreppsnefndar nema lågmæt 
fortöll hamli sbr. 25. gr. sambykktar bessarar. — Hreppsnefndarmaður er skyldur til að taka 

að sér þau störf, sem hreppsnefnd felur honum og varða verkefni hreppsnefndar, s.s. 

oddvitastörf og störf í nefndum á vegum hreppsnefndar. Þó getur sá. sem verið hefur oddviti 
eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í nefnd sama tímabil, skorast undan kosningu jafnlangan 

tíma og hann hefur hatt starfið á hendi.
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38. gr. 
Nú telur hreppsnefndarmaður sig ekki geta gegnt skyldum sínum í hreppsnefnd án 

óhæfilegs álags og getur hreppsnefnd þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að 

eigin ósk um tiltekinn tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 25. 

gr. samþykktar þessarar. 

39. gr. 

Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hrepps- 

nefndar eftir því sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari. 

Hreppsnefndarmanni er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar 

um er að ræða mál, sem hreppsnefnd er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða 

ársreikninga eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur oddviti ákveðið að endurtaka 

atkvæðagreiðslu, ef minna en helmingur hreppsnefndarmanna tekur þátt í atkvæðagreiðsl- 

unni. 

  

40. 
Hreppsnefndarmanni ber að gegna störfum sínum í hreppsnefnd af alúð og samvisku- 

larmaður einungis 

r 

Es
 

semi og gæta hagsmuna hreppsins, en í störfum sínum er hreppsnefn 

bundinn af lögum og sannfæringu sinni. 

dl. gr. 

Hreppsnetndarmaður á aðgang að bókum og skjölum hreppsins og einnig óhinc Íraðan 

aðgang að stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaðtlunar 

vegna starfa sinna. 

> a 

42. or. 

Hreppsnefndarmaður skal gæta þagnarskyldu um það, sem hann fær vitneskju um 

starfi sínu og leynt á að fara vegna einka— eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli 

máls eða sérstakri ákvörðun hreppsnefndar. 

í 

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 ætt 

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. 

a 

     

dd. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal tá þóknun fyrir störf sín í hreppsnefnd. Hreppsnefndarm 

ur, sem þarf að fara um langan veg milli heimilis og fundarstaðar hreppsnefndar, skal auk 

þess fá greiddan ferðakostnað. 

Takist hreppsnefndarmaður á hendur terð 

nefndar á hann rétt á greiðslu ferða— og dvalarkostnaðar. 

Ga
 

ð á vegum hreppsins skv. ákvörðun hrepps- 

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. er. 

  

Geti hreppsnefndarmaður ekki sótt hrepp nd/fundi vegna veikinda eða af 

ástæðum tekur varamaður sæti hans meðan þannig hagar til, samkvæmt 25. gr. 

    

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna gilda einnig um 

varamenn, sem sitja hreppsnefndarfundi. 

V. kafli. 

Nefndir, ráð og stjórnir. 

  

1 Hreppsnefnd kýs Tulltrúa í nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum laga, 

reg ugerða og sam þyk ktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar 

hlutfallskosningar, ef einhver hreppsne 
Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana hreppsins eru ekki kjörgengir i 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá. 

  

  

>fndarmanna óskar þess.     

49. gr 

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

bað. 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 fortöill hamli. Þegar aðalmaður í 

nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þey 

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 

ar a 

Sl. gr. 

Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt å sinn fund einstaka 

starfsmenn hreppsins. Ennfre mur getur nefnd bodid adila ad koma å sinn fund til vidrædna 

um tiltekin mål. 

52. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði ll. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda 

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

53. 

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

ákveðið er í lögum, reglugerðum eða samþykktum hreppsne fndar. 

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 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.
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55 or 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna hreppsins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

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

Alyktun nefndar, ráðs eða stjórnar sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir 
hreppsnefnd til endanlegrar afgreið 

      

    Hreppsnefnd kýs í eftirtaldar nefndir g stjórnir; 

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

Skoðunarmenn fi Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 8/1986. 

Undirkjörstjórn við alþingiskosningar. Tveir aðalmenn (hreppstjóri, sjálfkjö 

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

B. Til fjögurra ára. Á rum fundi að afloknum hr reppsnefn 1darkosningum: 

1. Áfengisvarnarnefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. áfengislaga nr. 

82/1969. 

2. Barnaverndarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd 

barna og ungmenna nr. 53/1966. 

rinn for- 

  

      

    fyrsta eða öð 

  
  

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

1978. 

4. Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð fer með 

1 öldrunarmál, æskulýðsmál, jafnréttismál og sér um hí ið rhöld 17. júní. 

5. Hafnarstjórn. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. hafnal: ga nr. 69/1984. 

6. Heilbrigðisnefnd. Einn fulltrúi í nefndina skv. 6. gr. aga í nr. 109/1984 um hollu stuhætti 

og heilbrigðiseftirlit. 

1. Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8S/1986 

Skólanefnd grunnskóla. Tveir að 

gr. laga nr. 63/1974 um grunnskóla. 

9. Skólanefnd tónskóla. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. gr. laga nr. 75/1985 

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. 

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

1983 um heilbrigðisþjónustu. 

Il. Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og } 

60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

    

Go
 

  

nenn og jafnmargir til vara skv. 17. gr. og c—lið Ís. 

    

ifnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 

12. Stjórnarnefnd vinnumiðlunar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. laga nr. 

18/1985 um vinnumiðlun 
5 31/1973 13. Einn forðagæslumaður og annar til vara skv. 53. gr. búfjárræktarlaga nr. 

14. Atvinnumálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara til að fylgjast með þróun 

atvinnumála í hreppnum og   ir um aðgerðir. Heimilt er að fela atvinnumála- 

  

gera till 

nefnd verkefni stjórnarnefndar vinnumiðlunar. 

IS. Byggingarnefndir vegna nýframkvæmda eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar hverju 

sinni, sbr. 57. gr. samþykktar þessarar. 

16. Stjórn héraðsbókasafns. Þrír aðalmenn og jafmargir til vara, skv.7. gr. laga nr. 50/1976 

um almenningsbókasöfn sbr. 13. gr. rgl. nr. 138/1978. 

17. Umferðarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara sbr. 116. gr. umferðarlaga nr. 50/ 

1987. | 
lð. Vatnsveitunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara sbr. reglugerð fyrir vatnsveitu 

Hólmavíkur. 

19. Stjórn félagsheimilis. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara í sameig 

hreppsins og hlutaðeigandi félaga í samræmi við fyrra samkomulag þessara aðila. 

  

  

  

   

  

Sd stj jórn
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57. gr. 

Hreppsnefnd getur kosið nefndir (lausanefndir) til að vinna að einstökum 

afmörkuðum verkefnum. Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá 

því nefndin var kosin og fyrr ef verkefni nefndar er lokið. 

Hreppsnefnd getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

VI. kafli. 
Um framkvæmdastjórn og starfslið hreppsins. 

58. gr. 

Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við 

sveitarstjóra þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, og kaup og kjör. 

Ráðningarsamningur skal staðfestur af hreppsnefnd. 

59. gr. 

Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri hreppsins. Hann undirbýr fundi hreppsnefndar, 

semur dagskrá og boðar til funda sbr. 14. gr. samþykktar þessarar. Hann á sæti á 

fundum hreppsnefndar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt en eigi atkvæðisrétt nema 

hann sé kjörinn fulltrúi í hreppsnefnd. Hann hefur og rétt til setu á fundum nefnda 

hreppsins með sömu réttindi. 

Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana hreppsnefndar og hreppsmál- 

efna 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 ræður starfsmenn hreppsins og veitir þeim lausn frá störfum. Þetta á 

þó ekki við um lausráðna verkamenn, afleysingamenn og aðra þá starfsmenn sem eigi 

eru ráðnir með 3 mánaða uppsagnarfresti. 

61. gr. 

Fastráðnir starfsmenn hreppsins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagn- 

kvæmum 3 mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og 

skyldur opinberra starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 ettir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. 

skal kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfssvið þeirra. 

Um kaup og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

62. gr. 

Um rådningu verkamanna, afleysingamanna og annarra starfsmanna sem eigi eru 

ráðnir með 3 mánaða uppsagnarfresti fer eftir reglum sem hreppsnefnd setur. Um 

kaup og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttartélaga. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Hólmavíkurhrepps 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, 17. mars 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir.
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LÖGREGLUSAMÞYKKT 
fyrir Garðakaupstað. 

1. KAFLI 

Um reglur og velsæmi á almannafæri. 

Í. gr. 

Uppþot eða óspektir mega ekki eiga sér stað á almannafæri. Ekki mega menn þyrpast 

saman á almannafæri svo að til tálma sé fyrir umferð eða til óþæginda fyrir vegfarendur. 
Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari er átt við götur, vegi og svæði, sem 
almenningur fer um, eða ætlað er til almenningsafnota, svo sem leikvelli, torg, bryggjur, 

skeiðvelli, íþróttavelli, útivistarsvæði, fjárréttir, markaði og opinber uppboð. 
Um kvikmyndahús, leikhús, veitingastaði og Önnur samkomuhús, almennar knatt- 

borðsstofur, leiktækjasali, afgreiðslustaði bifreiða og kvöldsölur gilda ákvæði samþykktar 
þessarar um almannafæri ettir því sem við á. 

2. gr. 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr verslana, 
samkomuhúsa eða annars staðar, þar sem almenningur kemur saman, skal raða sér þannig, 

að þeir sem fyrstir koma fái fyrstir afgreiðslu. Við slík tækifæri skulu menn í öllu haga sér 
eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan eða umsjónarmaður setur til að varðveita góða reglu. 

3. gr. 

Á almannafæri má ekki fljúgast á, né hafa í frammi hávaða eða móðgandi háttarlag, 
sem raskar allsherjarreglu eða ónáðar vegtarendur, eða þá, sem búa í nágrenninu. 

á. gr. 

Skipulagðar skrúðgöngur, mótmæla- og kröfugöngur og útifundi ber að tilkynna til 
lögreglunnar og skulu þátttakendur hlýta fyrirmælum lögreglunnar svo að gæta megi góðrar 
reglu og umferðaröryggis. 

5. gr. 
Bannað er að hafast nokkuð það að, sem raskar næturró manna, og enginn má að 

ófyrirsynju berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllu. hringja síma, eða hafast neitt það að, 
sem veldur ónæði. 

6. gr. 

Á götum bæjarins eða þar sem hætta getur af stafað, má ekki gera rennibrautir, renna 

sér á skíðum. hjólaskautum, hjólabrettum, skautum, sleðum, eða iðka leiki, skemmtanir 

eða íþróttir þannig að hætta eða umferðartruflun geti hlotist af. 

Einnig er bannað að hanga aftan í bifreiðum, dráttarvélum, vögnum, eða öðrum 

farartækjum, sem eru á ferð eða festa við þau sleða, handvagna eða annað sem óþægindum 
eða hættu getur valdið. 

Lögreglustjóri getur heimilað skíða- og sleða- eða rennibrautir á alfararvegi og skulu 
þeir vegir sérstaklega merktir sem leik- og sleðagötur. Þar mega ekki aðrir fara með ökutæki 

en íbúar gatnanna eða menn í erindum þeirra og skal þá ítrustu varúðar og tillitsemi gætt.
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7. gr. 

Hlaðnar byssur má ekki bera (á götum bæjarins eða annars staðar) á almannafæri. Eigi 

má skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum innan kaupstaðarmarka, nema á sérstökum 

æfingarsvæðum, sem eru rækilega merkt og lögreglustjóri samþykkir. Í þéttbýli má ekki 

kveikja í eldfimum efnum eða sprengiefnum. Þó setur lögreglustjóri veitt undanþágu frá 

þessu ákvæði, ef sérstaklega stendur á, svo sem um áramót. 

Nauðsynlegar sprengingar vegna mannvirkjagerðar má aðeins gera með sérstöku 

samþykki lögreglustjóra, og bera bæði verkstjóri og sá, sem mannvirkið er unnið Íyrir, 

ábyrgð á, að allrar varúðar sé gætt. Sprengiefni eða önnur slík eldfim efni má hvorki hafa í 

íbúðarhúsum né annars staðar, þar sem hætta stafar al. 

Sprengiefni má aðeins geyma á stöðum, sem lögreglusstjóri og slökkviliðsstjóri 

samþykkja. 

Að öðru leyti vísast til laga og reglugerða um meðferð skotvopna og sprengicfna. 

8. gr. 

Allir eru skyldir til að segja til nafns síns og heimilisfangs og sýna persónuskilríki ef 

lögreglan krefst þess. 

9. gr. 

Ölvuðum mönnum, sem finnast ósjálfbjarga á almannafæri, skal ráðstafað á tryggilegan 

hátt og skulu þeir greiða kostnað þann. sem af því leiðir. Þeim mönnum, sem sökum ölæðis 

hafa í frammi hávaða, barsmíð eða áreitni eða ósæmilegt athæfi eða látbragð á almannafæri 

skal ráðstafað á sama hátt, þar til þeir koma til sjálfs síns aftur og skulu þeir þá, auk áfallins 

kostnaðar, ennfremur sæta sektum eftir samþykkt þessari fyrir röskun á alisherjarfriði, er 

þeir kunna að hafa vakið með ónæði sínu. 

10. gr. 

Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögreglumanna. Ef nauðsyn ber til. geta 

lögreglumenn krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða mann, sem viðstaddur er, en heimtingu 

eiga slíkir menn á fullum bótum fyrir tjón, sem þeir kunna að bíða við það á líkama eða 

persónulegum munum. 
11. gr. 

Enginn má baða sig eða synda nakinn á opinberum baðstöðum, sundlaugum fyrir 

almenning, við bryggjur eða annars staðar svo nærri landi eða skipum í höfnum að 

hneykslun valdi. 

12. gr. 

Enginn má taka vatn úr brunahönum bæjarins eða hreyfa við þeim að neinu leyti, nema 

hafa til þess leyfi slökkviliðsstjóra eða tæknideildar bæjarins. Enginn má ótilkvaddur 

slökkva eða kveikja á götuljósum bæjarins. 

II. KAFLI 

Um útivist barna o.fl. 

13. gr. 

Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 20.00 á tímabilinu frá 1. 

sept. til 1. maí og kl. 22.00 á tímabilinu frá 1. maí til Í. sept. nema í fylgd með fullorðnum, 

sem bera ábyrgð á þeim. 

Unglingar yngri en 15 ára mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 22.00 á tímabilinu frá 

í. sept. til 1. maí og ekki eftir kl. 23.00 á tímabilinu frá 1. maí til Í. sept., nema í fylgd með
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Heimilt er að selja blöð og bæklinga á almannafæri. Með leyfi lögreglustjóra má selja á 

almannafæri aðgöngumiða að útisamkomum, dagskrár, merki og annað þessu skylt. Bannað 

er sölumönnum að gera vart við sig með hrópum eða söng frá kl. 18.00 til kl. 09.00. 

Afurðir getur bæjarráð heimilað að seldar séu á torgum og öðrum stöðum að fengnu 

áliti heilbrigðisnefndar enda séu fyrirmæli um verslunarleyfi og Önnur ákvæði laga ekki því 
til fyrirstöðu að slík leyfi séu veitt. Skal leyfi bæjarráðs bundið við ákveðnar tegundir afurða 

og er því heimilt að setja þau skilyrði fyrir leyfinu er það telur nauðsynlegt vegna hreinlætis 

og annars. 

17.gr. 
Enginn má láta fyrir berast í húsum, lóðum, í garðhliðum eða á stöðum, þar sem inn er 

gengið í hús eða á lóðir, án leyfis hlutaðeigandi húsráðanda. Auk þess getur lögreglan 

bannað mönnum að hafast við á þessum stöðum, ef hún telur að það geti valdið óþægindum 

eða hættu. Óheimilt er að fara inn í híbýli í söluerindum ef húsráðendur banna það. 

18. gr. 

Á almannafæri má ekki leggja eða setja neitt það er hindrar umferð eða veldur hættu. 

Bannað er að leggja í íbúðarhverfum stórum vinnuvélum eða bifreiðum sem notaðar eru til 

fólks- eða vöruflutninga, sem eru 2'% tonn að eigin þyngd eða þyngri. Eigendum og 

umráðamönnum þessara tækja er skylt að nota sérstaklega merkt bílastæði sem ætluð eru 

stórum bifreiðum og vinnuvélum eða fara að öðru leyti eftir fyrirmælum lögreglunnar um 

geymslu þeirra. Verði settar reglur í þessu efni má ákveða gjald í bæjarsjóð fyrir 
bifreiðastæði. 

Notkun á vélsleðum og óyfirbyggðum vélknúnum smábílum (bílkrílum) er bönnuð. 
Lögreglustjóri getur að fengnum tillögum bæjarstjórnar veitt undanþágu frá þessu ákvæði. 

19. gr. 
Huseigendur eða umráðamenn húseigna skulu halda tilheyrandi gangstígum, stéttum og 

tröppum hreinum af snjó og klaka svo sem kostur er svo og hreinsa snjó at húsþökum og 
fjarlægja grýlukerti þannig að eigi stafi hætta af fyrir gangandi vegfarendur sem eiga þar leið 

um. 
Húseigendum er skylt að hlýta fyrirmælum lögregluyfirvalda um frágang girðinga og 

trjágróðurs þar sem svo háttar til að það tálmar útsýni við gatnamót. 

20. gr. 

Heimilt er bæjarstjórn að láta flytja burtu og setja á stað þann, sem hverju sinni er 

ætlaður brotajárni og málmúrgangi, bifreiðir, sem standa án skráningarnúmera á götum 

bæjarins, almennum bifreiðastæðum eða á opnum svæðum. Tilkynna skal eiganda eða 

umráðamanni um flutninginn, ef vitað er hver hann er, og skal hann bera kostnað af 

flutningnum. 

21. gr. 

Eigi má hengja utan á hús, vöruskápa eða sjálfsala auglýsingaspjöld eða annað þess 

háttar ef það velur óþægindum á almannafæri að dómi lögreglunnar. Leyfi bygginganetndar 

þarf til að setja upp föst auglýsingaspjöld eða aðrar varanlegar auglýsingar. 

22. gr. 

Enginn má gera skurð í pangstéttir, götur eða torg bæjarins né raska þeim á neinn hátt 

nema hann hafi til þess leyfi bæjaryfirvalda og samþykki lögreglustjóra enda setji hann aftur 

í samt lag það sem raskað var. Slík verk skulu unnin þannig að sem minnstur farartálmi sé að
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og sem minnstri hættu valdi og ætid skal bess gætt ad vegfarendur séu varadir vid faratålm- 

anum med nægilega greinilegum hætti. Að öðru leyti gerir lögreglustjóri aðrar þær 

ráðstafanir er honum þykir þurfa til að afstýra hættu fyrir vegfarendur. Getur hann bannað 

umferð um götur að nokkru eða öllu leyti meðan á verki stendur eða skipað fyrir um hvernig 

umferðinni skuli hagað. Ef slíkt verk dregst úr hófi fram ettir að byrjað er á því getur 

lögreglustjóri látið ljúka verkinu eða setja götuna í samt lag aftur á kostnað þess sem verkið 

átti að framkvæma. 

Áður en skurðgröftur er hafinn á einkalóð er skylt að leita upplýsinga um legu 

jarðstrengja og jarðlagna hjá rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu og Pósti og síma. 

23. gr. 

Þegar nýtt hús er byggt eða eldra hús er rifið og byggt upp að nokkru leyti er eiganda 

eða t þeim, sem sér um verkið, skylt að skýra lögreglustjóra frá áður en verkið byrjar. 

lí eða verktaki skal haga sér eftir þeim fyrirmælum sem lögreglustjóri setur til að 

forða ist faratálma og hættu eða óþægindi fyrir vegfarendur. Verkfæri og efni má ekki leggja 

frá sér á almannafæri nema þar sem lögreglustjóri leyfir og eigi má það lggja lengur en 

nauðsyn krefur. Mold, möl, efnisleifar og annað, er af byggingunni stafar, skal eigandinn 

færa burt þegar húsagerðin er svo langt komin að því verður við komið. Girðingar, sem 

kunna að hafa verið reistar til að afstýra hættu eða farartálma, skal taka burt þegar í stað að 

framkvæmdum loknum eða þegar lögreglan krefst þess. Nú brennur hús eða annað 

mannvirki eða það er tekið burt án þess að annað sé gert í staðinn og er eiganda þá skylt að 

ganga svo frá hússtæðinu að ekki stafi hætta, óþrifnaður eða óprýði at. 

  

24. gr 

alla, stoðir og annan útbúnað við smíðar eða viðgerðir á húsum eða Öðrum 

mannvirkjum skal gera nægilega traustan og Öruggan. Enda á steypustyrktarjárni má ekki 

láta standa bera upp í loftið í húsgrunnum eða byggingum þannig að börn eða aðrir geti 

hlotið skaða af. Heimilt er lögreglustjóra eða byggingaryfirvöldum að gera viðeigandi 

öryggisráðstafanir hér að lútandi samkvæmt lögum og reglugerð um öryggisbúnað á 

vinnustöðum. 

Vinnupalla, sem valdið geta h: ættu fyrir umfe erð á gangstéttum eða götum, er einungis 

heimilt að reisa með leyfi lögreglustjóra. Slíkir vinnupallar skulu fjarlægðir innan tiltekins 

tíma eða þegar lögreglan krefst þess. 

Lausir stigar, sem notaðir eru við viðgerðir á húsum, málun, gluggaþvott eða þess 

háttar skulu vera nægilega traustir. Við fjölfarnar götur skal vörður standa við stiga meðan á 

verki stendur. Lausir stigar mega ekki standa við húsvegg á almannafæri eftir að dimmt er 

orðið. 

Áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru við bryggjur eða 

hús, sem liggja við alfaraveg, skulu vera nægilega traust. Ef slík áhöld eru skilin eftir á 

vinnustað þegar vinnustaður er yfirgefinn skal ganga frá þeim á tryggilegan hátt svo að ekki 

hljótist ar slys eða hætta fyrir vegfarendur. 

Brot gegn ákvæðum þessarar greinar eða fyrirmælum lögreglunnar hér að lútandi eru á 

ábyrgð þess sem verkið vinnur eða annast, eða ef hann er ekki tilgreindur, þá á ábyrgð 

eiganda eða umráðamanna. 

25. 
Nú er hús svo hrörlegt að hætt er við að það eða einhver hluti þess hrynji eða járn fjúki 

af þaki og veggjum, og getur lögreglustjóri eða bæjaryfirvöld þá bannað að nota húsið og 

lagt fyrir eigandann að rifa A það innan tiltekins tíma eða endurbæta það svo sem þörf gerist til 

að afstýra hættu. Ennfremur getur lögreglustjóri og/eða bæjaryfirvöld á kostnað eigandans 
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gert adrar rådstafanir, sem hann telur naudsynlegar, til ad afstyra hættu fyrir vegfarendur og 

adra. Åkvædi betta nær einnig til bess begar steinveggur, tréveggur eða önnur girðing er 

komin að hruni eða falli. Allt það sem eigandi eda umrådamadur vanrækir samkvæmt 

þessari grein getur lögreglustjóri eða bæjaryfirvöld látið framkvæma á kostnað eiganda. 

26. gr. 

Enginn má skemma, lýta eða óhreinka né á annan hátt spilla almenningseignum né 

eignum einstaklinga. 
a 
21. gr. 

Enginn má skemma girðingar né heldur klifra yfir þær eða upp um þær. Enginn má 

skemma eða troða ræktaða bletti, grasreiti eða trjágarða, hvort sem þeir eru girtir eða 

Ógirtir. 

IV. KAFLI 

Um umferð á götum o.fl. 

28. gi 5 

Umferð um götur bæjarins skal fara eftir umferðarlögum og reglum sem settar eru 
Á 

samkvæmt þeim nema þar sem annað er ákveðið 

29. gr. 

Ökubraða skal ávallt stilla í hóf svo að eigi valdi hættu eða óþægindum fyrir aðra 

umferð og má ökuhraði í þéttbýli aldrei vera meiri en 50 km miðað við klukkustund. 

30. gr. 

Þeir, sem flytja vörur um götur bæjarins, skulu gæta þess vandlega að flutningatæki séu 

þannig gerð að ekki valdi óþrifnaði. Ef eitthvað fellur af eða hrynur niður á almannafæri við 

flutning, fermingu eða affermingu skal sá, er flytur eða flutningnum ræður, skyldur að 

hreinsa það upp þegar í stað. 

  

31. gr. 

  

Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð vélknúinna ökutækja á einstökum 

götum eða svæðum, ef slík umferð er álitin hættuleg eða til sérlegra óþæginda fyrir aðra 

umferð. Sömuleiðis getur lögreglustjóri takmarkað umferð vélknúinna ökutækja innan- 

bæjar að næturlagi. 

  

32. gr. 

Allur akstur á bifreiðum, torfæruhjólum og bifhjólum er óheimill utan vega eða 

vegarstæða þar sem hætta er á spjöllum á gróðri eða náttúru. 

Allur akstur bifhjóla er óheimill á leikvöngum, leikvöllum, skrúðgörðum og öðrum 

slíkum stöðum. 
Bæjarstjórn getur bannað alla umferð vélknúinna ökutækja á tilteknum svæðum. 

33. gr. 

Umferð vinnuvéla og vörubifreiða, sendibifreiða og fólksflutningabifreiða er óheimil í 

íbúðarhverfi nema í atvinnuskyni eða af öðrum brýnum ástæðum. 

Bæjarstjórn getur í samráði við lögreglustjóra veitt undanþágu frá þessari reglu ef talið 

er að slíkt leiði ekki til slysahættu, ónæðis eða óþæginda fyrir bæjarbúa. 

Óheimilt er að láta aflvélar kyrrstæðra bifreiða, strætisvagna, eða vinnuvéla ganga að 

óþörfu svo komast megi hjá loft- og hávaðamengun á almannafæri eða þar sem ætla má, að 

það valdi óþægindum.
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V. KAFLI 

Um alifugla, gripi og fénað. 

3d. pr. 

Búfjárhald (nautgripa-, hrossa-, svína-, geita-, fiðurfjár- og sauðfjárhald)} er heimilt í 

landi kaupstaðarins að fengnu sérstöku leyfi og með skilmálum, sem bæjarráð setur. Áð 

öðru leyti vísast til reglugerðar um búfjárhald í Garðabæ um skilyrði fyrir leyfi til búfjárhalds 

o.fl. 

          

35. gr 

Búténað, svo sem hesta, nautgripi og sauðfénað, ganga lausan í 

kaupstaðnum nema hann sé í öruggri girðingu sem lögreglan tekur gilda svo að ágangur á 

land eða lóðir annarra geti eigi hlotist at. NU 
kaupstaðarins er bannaður nema með leyfi lögreglustjór 

aðar í land: 

36. gr. 

    

  

Er maður heldur búté án heimildar skal lögreglustjóri hlutast til um að það sé tekið úr 

vörslu hans og er heimilt að selja það á uppboði eða lóga því. 

Búfénað, svo sem hesta, nautgripi og sauðfé, sem er látinn ganga laus í kaupstaðnum 

gagnstætt fyrirmælum samþykktar þessarar, skal handsama. Einnig mega þeir sem fyrir 

ágangi verða láta handsama ágangsfénað en skýra skulu þeir lögreglunni frá því tafarlaust. 

Eigendum slíks fénaðar ber að greiða allan kostnað af handsömun hans og fóðrun og annan 

kostnað sem af slíku leiðir og má selja búfénaðinn á opinberu uppboði til lúkningar 

kostnaðinum, verði fénaðurinn ekki leystur út innan sólarhrings frá því eigandinn fékk 

vitneskju um handsömunina, eða ef ekki er vitað um eiganda, innan hætilega langs tíma eltir 

að auglýsing um fénaðinn hefur verið birt. Einnig skal eigandi slíks búpenings bæta allt það 

tjón er búpeningurinn hefur valdið. Ef ætla má að sama skepnan valdi ítrekuðu tjóni á 

ræktunarlóðum í kaupstaðnum skal lögreglunni skylt að sjá svo um að hún verði send á 

afrétt á kostnað eiganda en lógað ef því verður ekki við komið eða skepnan leitar aftur til 

kaupstaðarins. 

Jafnframt sæti eigendur eða umráðamenn ágangsfénaðar sektum ef rekja má ágang 

búfjárins til vanrækslu þeirra. 

    

37. gr. 

Flækingsketti, sem enginn eigandi finnst að, skulu lögreglumenn atlífa 

(o
d 38. gr. 

Loddyr (dyr sem alin eru vegna feldsins), alifugla og tamda fugla, svo sem dufur, må 

ekki ala ån sambykkis heilbrigdisnefndar og ad uppfyl iltum skilyrðum sem hún setur um 

hýsingu og aðrar aðstæður. 

væ
 

or, 

Å vegum skulu ridandi menn fara eftir mand: umferdarreglum. Oheimilt er ad rida 

hestum um gåtur bæjarins bar sem béttbylt er, en lågreglustjåri getur veitt undanpågu frå 

bessu åkvædi. 

40. gr. 

Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil fer eftir ákvæðum gildandi 

fjallskilareglugerðar eins og þau nú eru eða síðar kunna að verða. ] glug SF
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VI. KAFLA 

Um hundahald. 

41. gr. 

Hundahald er bannað í Garðakaupstað nema með leyfi bæjarstjórnar samkvæmt 

samþykkt um hundahald í Garðakaupstað frá 11. mars 1983. 

42 sr. 
Við minni háttar brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal hundeigandi sæta 

skriflegri áminningu og greiða allan kostnað sem leiðir af brotinu. Ef um alvarleg eða 

ítrekuð brot er að ræða getur hundaeftirlitsmaður krafist þess við bæjarstjórn að leyfið verði 

afturkallað. Bæjarstjórn er heimilt, hvenær sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstökum 

hundum eða öll veitt leyfi telji hún þess þört. 

Lögreglustjóri skal taka til meðferðar og fjalla um meiriháttar brot og ítrekuð brot á 

skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds. 

" 

VII. KAFLI 

Um götuspjöld, húsnúmer og uppfestar auglýsingar. 

43. er. 

Bæjarstjórn ákveður nöfn á götum og lætur festa upp nafnspjöld þar sem þurfa þykir. 

Töluspjöldum, sem bæjarstjórnin hefur látið eða lætur á hús til að tákna húsaröð skulu 

húseigendur halda við á sinn kostnað og endurnýja ef á þarf að halda. Húseigendum ber 

skylda til að auðkenna hús sín með húsnúmeri eða nöfnum þar sem það á við. 

44. ør. 

Bæjarstjórn ákveður hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðrum 

stjórnvöldum og útvegar á kostnað bæjarsjóðs spjöld í því skyni svo mörg sem þurfa þykir. 

Auglýsingar um sýningar og skemmtanir, sem leyft er að halda, má festa upp hvar sem er 

með samþykki hlutaðeigandi húsráðanda. Aðrar auglýsingar má festa upp með leyti 

húsráðanda. 

45. gr. 

Hlutaðeigendur skulu taka niður uppfestar auglýsingar þegar þær hafa náð tilgangi 

sínum og hreinsa vel staðinn þar sem þær voru hafðar. Enginn má rífa niður löglega 

uppfestar auglýsingar eða gera þær ólæsilegar á annan hátt. 

VII KAFLI 

Um samkomur, knattborðs- og leiktækjastofur og almennar skemmtanir. 

46. gr. 

Leyfi lögreglustjóra þarf til að reka veitingasölu og halda almenna samkomu. svo sem 

dansskemmtun, leiksýningu, söngskemmtun, hlutaveltu, myndsýningu o. s. frv., sem al- 

menningi er boðið til eða seldur aðgangur að. 

Lögreglustjóri getur bundið skemmtanaleytið þeirri kvöð að lögreglumenn og slökkvi- 

liðsmenn verði á skemmtistað og haldi þeir uppi löggæslu og ettirliti á staðnum allan 

samkomutímann og er levfishafa skylt að hlíta fyrirmælum þeirra til að varðveita góða reglu, 

velsæmi og hreinlæti. 

Kostnað við löggæslu þessa greiði skemmtanahaldari að því leyti sem hann er ekki 

reiddur af almannafé samkvæmt venjulegum reglum um starf lögreglumanna. Sömu reglur 

ilda um almennar útisamkomur að svo miklu leyti sem því verður við komið. 
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47. gr. 
Allir staðir, þar sem höfð er å hendi almenn veitingasala matar og drykkjar, og 

gististaðir fyrir almenning skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra og skal lögreglunni 

heimill umgangur um húsakynni bau sem notuð eru í sambandi við veitingarnar. 

Veitinga- og greiðasölu má aðeins hafa um hönd í húsnæði, sem að dómi heilbrigðis- 
nefndar er til þess hæft og bæjarstjórnin hefur samþykkt. 

Hafa skal nægilegt starfsfólk og dyragæslu eftir því er lögreglan telur nauðsynlegt til 

þess að halda uppi reglu og þrifalegri umgengni. 
Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

48. gr. 
Hver sá, sem samkvæmt framanskráðu hefur fengið leyfi til að halda leiksýningu, 

dansskemtun, söngskemmtun eða einhverja þá skemmtun eða sýningu, sem talið er hér að 

framan, er skyldur að sjá um, að ekkert það fari fram, sem brýtur í bága við reglu eða 
velsæmi. Ef brestur verður á þessu, er lögreglunni heimult að slíta samkomunni og skipa 

áhorfendum og Öðrum, sem við eru staddir, að fara í burtu. 

49. gr. 

Hverjum þeim, sem hefur á hendi veitingasölu, dansskemmtun og aðrar skemmtanir 
eða selur gistingu, er skylt að afstýra því að nokkuð það fari fram í veitingastofu hans, 
danshúsi eða gistihúsi sem er á móti góðri reglu og velsæmi. 

Skal hann sjá um að loftræsting og þrifnaður sé í góðu lagi. Sá er heldur dansskemmtun 
eða aðra skemmtun skal sjá um og ábyrgjast að fjöldi gesta takmarkist við leyfilegan 

hámarksfjölda samkvæmt skemmtanaleyfi. Verði misbrestur á að reglum þessum sé Íylgt er 

lögreglustjóra heimilt að banna veitingar eða skemmtanir á þessum stöðum um stundarsakir 

eða fyrir fullt og allt ef ekki er bætt þegar úr ágöllum að gefinni viðvörun. Þeir er hafa í 
frammi á framangreindum stöðum háttsemi er stríðir gegn góðri reglu og velsæmi skulu sæta 

sektum. 

50. gr. 

Matsölur og kaffihús er heimilt að hafa opin frá kl. 06:00 til kl. 23:30. 
Dans- og veitingahús og veitingastaði, sem leyfi hafa til áfengisveitinga, er heimilt að 

hafa opna frá kl. 18:00 til kl. 01:00, en aðfaranótt laugardags, sunnudags eða almenns 
frídags til kl 03:00. Aðgangur er heimill þar til einni klukkustund fyrir lokunartíma og allir 
gestir skulu hafa farið út eigi síðar en hálfri stundu eftir að lokað er. Leyfi lögreglustjóra þart 
þó til að hafa opið lengur en til kl. 23:30. Lögreglustjóri getur heimilað í sérstökum tilfellum 

að vínveitingahús verði opnuð fyrir kl. 18:00. Þá er ennfremur heimilt að selja ferðamönnum 
greiða á hvaða tíma sem er, ef þeir fá náttstað á veitingastaðnum eftir lokunartíma, 

Si. gr. 

Enginn má setja upp knattborðsstofu nema með leyfi lögreglustjóra. Leyfið er háð 
samþykki bæjarstjórnar. Lögreglustjóri getur og afnumið leyfið ef hann álítur ástæðu til. 

Unglingar undir 16 ára mega ekki koma á knattborðsstofu og eru á ábyrgð knattborðsstofu- 
hafa ef út af er brugðið. 

Knattborðsstofur mega vera opnar frá kl. 13:00 til 23:00. 

52.gr. 
Enginn má reka spilakassa eða leiktæki gegn borgun nema með leyfi bæjarstjórnar, 

Bæjarstjórn getur sett ákveðin skilyrði fyrir leyfisveitingu og skal tilgreina fyrir hvað langan 

tíma leyfið gildir hverju sinni. Aðeins má veita slíkt leyfi þeim, er reka tæki þessi í
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Å almannafæri, innan hafnarinnar og å fjorum må eigi kasta hræjum, daudum fiski, 

matarleifum, fiskúrgangi né öðru slíku og ekki skilja neitt slíkt þar eftir. Eigi má Í 

þessum stöðum brjóta flöskur eða skilja eftir grjót, mold. möl, sand, slor, Ösku, járnarusl, 

t yfirleitt nokkuð það 

ega, sem valdið getur óheilnæmi, óþrifnaði, tálmunum eða 
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Aðeins er heimilt að henda mold. grjóti, sorpi og úrgangi á staði sem til þess eru ætlaðir 
    irvöld vísa á til beirra nota 

Hvers kyns taka og tilfærsla jarðefna eða annað jarðrask, svo sem taka á hraunhellum 

dinu nema með samþykki bæjaryfirvalda. 

og bæjary 

    grjóti eða sandi, er óheimil í bæjarlar 

55. gr. 

Funnur eða Önnur ílát með sorpi. slori eða því um líku má ekki láta standa á 
almannafæri né heldur hafa nokkuð laust eða í ílátum sem ódaun leggur af eða óþrifnaði 

veldur. 

Fiskúrgang, áburð og annað slíkt, sem óþef leggur af, má aðeins flytja um götur 

bæjarins í lokuðum vögnum, vel þéttum. Þeir sem tlytja vörur, fisk, fiskúrgang og : 

götur bæjarins skulu gæta þess vandlega að flutningstæki séu þannig gerð og hleðslu | þannig 

háttað að ekki valdi óþrifnaði. Ef eitthvað losnar af við flutninginn, fermingu eða 

affermingu skal sá, er flytur eða flutningum ræður, skyldur að hreinsa það upp þegar í stað. 

annað um   

  

p d 

56. gr. 

  

Eigendur verslana og söluturna skulu annast hreinsun á öllu rusli sem hlýst af 

rekstrinum, að minnsta kosti daglega. Þeir skulu koma upp sorpkössum og tæma þá. 

Za frå sort 

aðliggjandi götur, torg eða lóðir. 

  

skulu og ganga tryggile geymslum og hreinsa upp allt rusl sem berast kann út á    
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Auk ákvaæ sftir því sem við á. 

  

Um samgang við 5 skip. 

9. gr. 
Janna samgant 

reglu . 

Í ögreglustjóra er heimilt að 

þess að halda uppi velsæmi og gó 

Slökkviliðsstjóri getur takmarkað 

olíuskip. 

      

telur þess þörf til    
1 efni svo sem     

KAFL 

Um staðgildi samþykktarinnar, hegningarákvæði, kostnað o.fl. 

  

  

GU. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir allt lögsagnarumdæmi RÓÐRI 

Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal fara að hætti opinberra mála. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum ef ekki liggur við þyngri. hegning að lögum. i 
Hagnaður sá er sakborningur kann að hata af broti sínu og enginn tiltekinn aðili á 

;kal upptækur ger og renna auk sekta í ríkissjóð. 
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61. gr. 
Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþykkt þessari, má 

lögreglustjóri láta framkvæma það eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra að 
vanrækslan valdi tjóni. Kostnaður við þetta og kostnaður, sem leiðir af þeim ráðstöfunum er 
lögreglustjóri gerir til að hindra brot á samþykktinni, greiðist af brotamanninum eða úr 
ríkissjóði, sé brotamaður eigi fær um bað. 

Lögreglusamþykkt þessi, sem bæjarstjórn Garðakaupstaðar hefur samið og samþykkt 

samkvæmt lögum um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina nr. 1 3. janúar 1890, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim er hlut eiga að 

máli. 
Jafnframt fellur úr gildi lögreglusamþykkt fyrir Garðakaupstað nr. 627 22. desember 

1987. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. mars 1988. 

Jón Sigurðsson. 
Hjalti Zóphóníasson. 

Nr. 172 23. mars 1986 

SAMÞYKKT 

um gatnagerðargjöld í Þorlákshöfn, Ölfushreppi. 

Í. gr. 

Hreppsnefnd Ölfushrepps ákveður að leggja á A-gatnagerðargjald vegna þátttöku 
lóðarhafa við að undirbyggja götu með tilheyrandi lögnum. 

2. gr. 

Af öllum nýbyggingum svo og stækkun eldri húsa, hvort sem er á eignar- eða 
leigulóðum í Þorlákshöfn, skal greiða gatnagerðargjald samkvæmt reglugerð þessari. 

3. gr. 

Af hverjum rúmmetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar á 
rúmmetra eins og hann er hverju sinni á vísitöluhúsi samkvæmt útreikningi Hagstofu 

Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu .......00000 000 3% 
Raðhús .......0....00. skeer nsrnns 2% 
Fjölbýlishús .......000000000.. keen ene k renee kreeres r ke 1% 
Verslunar- og skrifstofubygging ..........20000... 0 kr krr nr nnne 2% 
Iðnaðarhúsnæði, vörugeymslur og annað atvinnuhåsnædi ................ 1,5% 
Opinberar byggingar ..........2.0..0. 2... kr kkk renerne 2% 
Rúmmál húsa skal reiknað frá neðstu grunnplötu. Þegar veittar eru lóðir fyrir 

verslunar-, iðnaðar- eða annað atvinnuhúsnæði, skal áætla nýtingarhlutfall lóða 0,3—0.,5 

eftir nánara mati byggingarnefndar hverju sinni, ef það er ekki bundið að öðru leyti í 

samþykktu deiliskipulagi og skal það flatarmál reiknast sem lágmarksgjald. Sé byggt 

umfram áætlaðan gólfflöt greiðast af því gatnagerðargjöld þegar byggingarleyfi er notað og 
skal það greitt áður en útmæling er gerð.
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Gjöld samkvæmt 3. grein breytast í samræmi við vísitölu byggingarkostnaðar á sama 

tíma og sú vísitala breytist. 

5. gr. 

Gjalddagar gatnagerdargjalds samkvæmt 3. grein skulu vera sem hér gr Við 
lóðarveitingu skal greiða 50% af áætluðu gatnagerðargjaldi, innan eins mánaí frá 

lóðarveitingu. Eftirstöðvar skulu greiðast þeg i i veitt og breytast sam- 

kvæmt ákvæðum 4. greinar. Hreppsnefnd er oykir tilað ákveða rýmri 

greiðslutilhögun á gatnagerðargjöldum, en að « 

  

jø
. 

   

  

6. gr 

Þegar veitt eru byggingarleyfi án undangenginnar lóðarúthlu 

gerðargjalda áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald efti 

þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni 

    

A 
Byggingarfrestur er 12 mánuðir þ.e.a.s. að lóð 

framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitin 

háð öðrum skilmálum um byggingarfrest. Oski lóðarhafi að segj: sig í rá veittri lóð, skal 

hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi svo sem 1 hér segir: 

50% endurgreiðist eftir 6 mánuði, eftirstöðvar eftir ár. Verði lóðinni endurúthlutað að 

nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá endurgreitt gatnagerðargjaldið þegar sú úthlutun 

fer fram. Vextir og/eða verðbætur reiknast ekki á endurgreiðslurnar. 

sveitarsjóðs hafi 

leyfið hafi verið       

    

8. gr. 

„Óðir eru veittar í því ástandi sem þær eru í við úthlutun, og á lóðarhafi engar kröfur í Lóðir eru veittar í því ástandi sem þær eru í við úthlutun, og á lóðarhafi engar kröfur á 

dur sveitarsjóði vegna ástands þeirr: eppsnefnd getur lækkað gatnagerðargjald eða hendur sveitarsjóði vegna ástands þeirra. Hreppsnefnd getur lækkað gatnagerðargjald eð 
ákveðið það sér stakleg: 1 í þeim tilvikum að byggingar séu sérhæfðar og/eða afbrigðilogar um 

notkun. 

  

G ør 
5! . 

Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðla 3. greinar hvern um sig, eða 

  

alla í einu um allt að 50% án frekari st ' ráðuneytis. 

Samþykkt þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Ölfushrepps í Árnessýslu 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 sbr. lög nr. 31/1975 til þess að öðlast gildi 

þegar í stað. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 362 24. september 1976 um A-gatnagerðargjöld 

í Ölfushreppi. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. mars 1988. 

EF. hr. 

rír Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfri íður Sna 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð ar. 331 16. ágúst 1976 um gatnagerðar- 

gjöld við byggðar götur í Þorlákshöfn. 

s 
3. mgr. 1. gr. orðist svo! 

Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða gatnagerðargjöld kr. 32,00 

fermetra lóðar og er það miðað við byggingar ísitölu 107 í mars 1988. 

{eð
} 
>
 hverjum 

  

2. ør, 

Við 4. gr. bætist ný málsgrein 3. mgr. sem orðist svo: 
. 

Hreppsnefnd er heimilt að fresta álagningu B-gati rðargjalds samkvæmt reglugerð 
þessari ef um er að ræða íbúðarhúsnæði elli- og öro yrkulífey risþega, sem engar aðrar tekjur 

  

hafa en tryggingabætur. Skilyrði fyrir frestun álagningar er að gjaldinu verði þinglýst sem 
    

kvöð á viðkomandi eign og falli til álagningar í ÞANN við þágildandi „gjaldskrá, ef 

eigendaskipti verða eða aðstæður breytast á annan hátt, þannig að forsendur frestunarinnar 

  

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hr eppsnefnd Ölfushrepps í Árnessýslu 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 sbr. lög nr. 31/1975 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað 

  

Félagsmálaráðuneytið, 22. mars 1988. 

F.h.r 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 174 28. mars 1988 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Hríseyjar. 

Í. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té vatnsmagn, 

sem ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að dómi 

hitaveitunnar. Hitaveitan setur stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers hitaveitu- 
kerfis. Gjald til hitaveitunnar miðast við hámarksrennsli við stillingu hemils. 

2. gr. 

Hitaveitan ein má rjúfa innsigli á hemli. Hitaveitan breytir stillingu á hemli eftir óskum 

húseiganda fyrsta árið sem hús hans er tengt veitunni, en eftir það einu sinni á ári og skal 
beiðni um breytingu hafa borist fyrir Í. janúar. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þó 

aflnotkun verði minni hluta úr árinu. Lægsta stilling á hemli er 1 lítri á mínútu og selt 

vatnsmagn skal standa á hálfum og heilum lítra á mínútu. 

Þar sem vatn er notað til annars en upphitunar húsnæðis og venjulegrar heimilisnotkun- 

ar setur hitaveitan upp mæla sem mæla rennsli vatns í rúmmetrum. Hitaveitan kostar og sér 

um uppsetningu og viðhald mælanna.
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Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

I. Fastagjald fyrir hvern hemil á mánuði 466,00 

    

   

2. Vatnsgjald fyrir hvern minutulitra å månudi kr 
3. Leiga fyrir Í hvern %" mæli á mán kr. 2 

iga f kr 450.00 

d. ra samkv. mæli kr... 68,00 

BA
 

  

Hitaveitugjöld samkv. 3. grein verða krafin mánaðarlega og skulu þau greiðast á 

skrifstofu Hríseyjarhrepps, í pósthúsum, bönkum eða sparisjóðum. Gjalddagi er 20. dagur 

hvers mánaðar og það eru vanskil ef reikningur er ekki greiddur innan 15 daga frá 

gjalddaga. 

  
  

5. gr. 
Heimæðagjald Hitaveitu Hríseyjar skal vera sem hér segir: 

Fyrir hús allt að 400 m? kr. 40 000,00 

Fyrir hvern rúmmetra þar yfir að 600 m' kr. 40,00 

Fyrir hvern rúmmetra yfir 600 m kr. 33,00 

Fyrir hvern inntakshemil kr. 11 000,00 

Ef um er að ræða atvinnuhúsnæði sem hitað er að hluta reiknast ekki heimæðagjald af 
þeim hluta húss sem ekki er hitaður. Þó skal í útreikningi gjalds bæta 20% við það húsnæði 

sem hitað er og gjald reiknast af, Þó ekki eftir 2 

50% eða meira af byggingunni. 

Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjas 

sérstaks aukagjalds af húsráðanda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina samkvæmt 

kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrirfram. 

Fyrir öll mannvirki sem bætast við á lóð þar : sem áður hefur verið greitt heimtaugagjald 

skal greiða heimtaugagjald fyrir hið nýja húsnæði í samræmi við þessa grein. 

ð hið upphitaða húsnæði er farið að nema 

  

   

    

6. gr. 

Gjöld samkvæmt 3, 5 og 10. grein eru miðuð við byggingavísitölu 1. Janúar 1988 sem er 

Rå )7,9 stig. Heimilt er sveitarstjórn at að breyta þeim í samræmi við breytingar sem á nefndri 

ísitölu verða að fenginni staðfestingu ráðuneytisins hverju sinni. 

7. gr. 

Nú kunna að verða leyfð afnot hitavei itunnar til einhvers sem ekki þykir falla undir 2. 

grein og er þá heimiit að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki. 

8. gr 
Heimæðagjald er gjaldkræft þegar tengingu húss er lokið. Heimilt er að veita gjaldfrest 

á heimæðagjaldi eða hluta þess. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins til notanda sem vanrækir að 

greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun skal tilkynna með a.m.k. þriggja daga fyrirvara. 

Sá sem er í vanskilum greiðir auk vanskilaskulda kr. 900,00 í opnunargjald. Fullt 

afnotagjald ber að greiða fyrir þann tíma sem hitavatnsæðum er lokað vegna vanskila. 

fi ER 

10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda.
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Gjaldskrå bessi, sem åkvedin er samkvæmt orkulågum nr. 58, 29. april 1967 stadfestist 

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. 322, 8. nóvember 1973, með síðari 

breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. mars 1968. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. i — 

Guðrún Skúl ladóttir. 

Nr. 175 23. mars 1988 

£ Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Byggingasjóð nýja barnaspítalans, útgefin á 

venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálará herra 23. mars 1988. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Byggingasjóð nýja barnaspítalans. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Byggingasjóður nýja barnaspítalans og er stofnaður af kvenfélaginu 

Hringnum, ríkisspítölum og starfsfólki Barnaspítala Hringsins, sbr. nafnalista. Heimili hans 

er í Reykjavík. 
Í) . gr. 

Tilgangur sjóðsins er að stuðla að bygginga sérhannaðs húsnæðis fyrir barnadeild 

Landspítalans. 

3. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 100 000,00. Listi yfir þá sem hafa lagt fram stofnfé og framlög 

þeirra skal varðveittur með öðrum gögnum sjóðsins. Fé sjóðsins skal ávaxtað með bestu 

fáanlegum kjörum hverju sinni. Stofnfé sjóðsins má ekki skerða. 

  

4. 

Tekjur sjóðsins eru vaxtatekjur af stofnfé, gjafafé og annað fé sem sjóðnum kann að 

berast 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skulu skipa þrír menn; formaður Kvenfélagsins Hringsins, yfirmaður 

barnadeildar Landspítalans er jafnframt sé prófessor í barnalækningum og forstjóri 

ríkisspítalanna. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Stjórnarfundir skulu haldnir a.m.k. 

einu sinni á ári og skal til þeirra boðað af formanni. Stjórnin tekur ákvarðanir um hvernig fé 

sjóðsins skuli varið. Stjórnin heldur fundargerðabók og skulu fundargerðir undirritaðar af 

stjórnarmönnum í lok fundar. 

6. gr. 

Sjóðurinn skal vera í vörslu kvenfélagsins Hringsins. Sjóðstjórnin sér um reikningshald 

sjóðsins. Skulu þeir endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda. Reikningsár sjóðsins er 

almanaksárið.
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7. gr. 

Sjóðstjórn skal leita viðurkenningar fjármálaráðuneytisins á því að framlög til sjóðsins 

njóti skattfrelsis í samræmi við heimildir skattalaga hverju sinni. 

8. gr. 

Samhljóða samþykki sjóðsstjórnar þarf til þess að breyta skipulagsskrá þessari eða 
leggja sjóðinn niður. Verði sjóðurinn lagður niður skulu eignir hans, ef einhverjar eru, 
renna til barnadeildar Landspítalans til kaupa á tækjum, húsbúnaði eða öðru sem deildina 
kann að vanhaga um. 

9. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

29. mars 1988 Nr. 176 

REGLUGERÐ 

um uppgjör orlofsfjár. 

1. gr. 

Orlofsgreiðslur vegna orlofsársins 1. maí 1987 til 30. apríl 1988 fara fram með tvennum 
hætti. Annars vegar fá fastir starfsmenn orlofslaun, þ.e. fá greidd venjuleg laun meðan þeir 

eru í orlofi. Aðrir launþegar tá hins vegar greitt orlofsfé, sem nemur a.m.k. 10,17% af 

launum þeirra í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar. 

2. gr. 

Frá og með Í. maí 1988 greiðir Póst- og símamálastofnunin (Póstgíróstofan) launþegum 
áunnið orlofsfé fram til 30. apríl 1988. Nú kemur í ljós að launagreiðandi hefur vanrækt 
greiðslu orlofsfjár og skal þá Póst- og símamálastofnunin (Póstgíróstofan) vekja athygli hans 

á því og skora á hann að gera full skil þegar í stað eða í síðasta lagi innan þriggja daga. Beri 

slík áskorun ekki árangur skal Póst- og símamálastofunin (Póstgíróstofan) hlutast til um 
innheimtu þegar í stað. 

Sé fyrirsjáanlegt að innheimta taki það langan tíma að orlofsfé komist eigi í hendur 
orlofsþega þegar hann hyggst fara í orlof skal Póst- og símamálastofnunin (Póstgíróstofan) 

greiða honum inneign hans. 

3. gr. 

Launagreiðandi, sem með vanskilum sínum verður valdur að því að ríkissjóður þurfi að 

innleysa orlofskröfu er Póst- og símamálastofnun hefur greitt samkvæmt 2. mgr. 2. gr. 

reglugerðar þessarar, skal auk dráttarvaxta frá gjalddaga orlofsfjár til greiðsludags greiða 

viðurlög sem nema 7,$% af fjárhæð innlausnarkröfu. 
Kröfu samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki, sbr. lög nr. 29 16. desember 1985 

og njóta þær sama réttar og krafa launþegans hefði notið í þrotabú launagreiðanda. 

4. gr. 

Nú hrekkur innborgað orlofsfé ásamt vöxtum ekki til þess að greiða áunnið orlotsfé 
launþega og greiðist þá mismunurinn úr ríkissjóði þar til útistandandi kröfur hafa verið 

innheimtar.
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Póst- og símamálastofnunin (Póstgíróstofan) greiðir orlofsfé, sem áunnið er fram til 30. 

apríl 1988, fram til 30. apríl 1989 og annast innheimtu vanskila launagreiðenda til sama tíma. 

Orlofsfé, sem launbegi hefur ekki vitjað 30. apríl 1989 rennur í lífeyrissjóð orlolsþega 

sem aukaiðgjald af hans hálfu til sjóðsins. 

Ríkissjóður tekur frá sama tíma við forsvari þeirra krafna á hendur launagreiðendum 

sem ekki hefur tekist að innheimta. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 30/1987 um orlof 

og tekur gildi 1. maí 1988. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 150/1972. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. mars 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 177 6. apríl 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir talnagetraunir Íslenskrar Getspár, 

nr. 466 18. nóvember 1986. 

1. gr. 

1. tl.2. gr. orðist svo: 

1. Íslensk Getspá gefur út og dreifir leikspjöldum til þátttöku í talnagetrauninni. Á hverju 

leikspjaldi eru 10 leikir (raðir) sem merktir eru bókstöfunum A, B, CD, EF, 6, H.1 

og J og er hver leikur með tölunum 1-—-32. Getur hver þátttakandi tekið þátt í einum tl 

tíu leikjum á hverju leikspjaldi. Á leikspjaldi skulu vera leiðbeiningar um þátttöku í 

talnagetrauninni. Þar skal og vera hvatning til þátttakanda að rita naln sitt á 

þátttökukvittun í örvggisskyni. 

2. gr. 

9. tl. 2. gr. orðist svo: 

Verð fyrir hvern leik (röð) er kr. 30 og er aðeins unnt að gerast þátitakandi hjá söluaðil- 

um Íslenskrar Getspár. 

3. gr. 

4. málsliður 11. ti. 2. gr. orðist svo: Verð fyrir þátttöku samkvæmt kerfi er kr. 180 fyrir 

6 tölur, kr. 630 fyrir 7 tölur, kr. 1 680 fyrir 8 tölur, kr. 3 780 fyrir 9 tölur og kr. 7 560 tyrir 10 

tölur. 

á. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í lögum um talnagetraunir nr. 26 2. maí 

1986, öðlast gildi 11. apríl 1968. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 6. apríl 1988. 

F. hr. 

Þorsteinn Geirsson. = 
Jón Thors. 

  

Stjórnartíðindi B 22, or. 170—177. Útgáfudagur 11. apríl 1988.
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8. april 1988 4 

REGLUGERÐ 

um gjald af erlendum lánum, Íeigusamningum o.fl. 

1 ør. 

Innlendir aðilar skulu greiða gjald til ríkissjóðs af erlendum lántökum, fjármögnunar 

eigu kaupleigu og hliðstæðum samningum að því marki sem umsamdar lántökuheim 

eru notaðar og með þeim takmörkunum sem gerðar eru í reglugerð þessari. Gjaldskyldan 

hv vílir á lántaka eða leigutaka. 

Til innlendra aðila samkvæmt 1. mgr. teljast einstaklingar, búsettir hér á landi, án tillits 

til ríkisfangs, stofnanir og fyrirtæki sem eru skrásett hér á landi, og erlendir einstaklingar 

rirtæki, búsettir eða skrásett erlendis, að því leyti sem þau reka starfsemi hér á landi. 

i 

       
dir 

    

yr 
i. 

mn 

Gjald samkvæmt 1. gr. reiknast af höfuð stól gjaldskyldra samninga sem hér segir: 

a. Samningar til6 mánaða eða skemmri tíma: .........0.. 0... 2% 

b. Samningar til ner tíma en 6 mánaða. en þó ekki lengri tíma en 

ens års: 2.2.0 ER 4% 

c. Samningar tl le ongritimaen års: ......... HR . 60% 

  

Samanlagður gildistími samninga segir til um í hvaða gjaldi flokk þeir falla. 

3. gr. 

Auk samninga um peningalán nær gjaldskylda samkvæmt 1. gr. til samninga um kaup 

eða leigu á vöru, vinnu eða þjónustu, gegn útgáfu hvers konar skuldarviðurkennin 

formlegra lánssamninga. Sama gildir um hvers konar reikningsviðskipti til lens 

daga, sbr. $. gr. 

  

        

  

Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. telst aðeins gjaldskyld neikvæð nettóstaða banka og sparisjóða 

á reikningum þeirra hjá í erlendum viðskiptabönkum vegna dagles 

og hún er að meðaltali á í hverjum ársfjórðungi. Nettóstaðan skal reiknast eftir vikule 

skýrslum um gjaldeyrisjöfnuð og skal gjaldið reiknast af neikvæðri stöðu eins og hú 

meðaltali á hverjum ársfjórðungi. 

>gra gjaldeyrisviðskipta eins 

   
3. gr. 

Reikningsviðskipti innlendra aðila við erlenda viðsemjendur. þar sem uppgjör í 

innan 60 daga frá því að til viðskiptanna var stofnað. eru un lanþegin gjaldi samkvæmt Í. gr 

Með reikningsviðskiptum er átt við vöruviðskipti, eða kaup á vinnu eða þjónustu og hvorki 

er gefin út formleg skuldarviðurkenning né formlegur lánssamningur gerður vegna 

viðskiptanna. 

fer fram 

Ríkisnrentsmiðjan Gutenberg



  

    
   
   

På eru ndanþegin 

  

ORISIÓNAÖðI, vegna hráefna sem 

uka með reglug 

   

    
   

    

  
Jármögn ul 

idanbe 
gi jaldeyri 

  

n í erlendum 

gjaldeyrisreikninga.    

  

Ríkissjóður og ríkisstofnanir sem um 
sí imkvæn "1 

   

ugerð þessari. 

       

  

              

   

Taki ste ofnur 1 sem um 

li aðila 

samning d 

  

fara um hérlendan banka eð 

egna gjaldskyldra 

  

       

  

    

   

    

   
     

regluser(    
svo sem vört KJ la e tir g samnings og , gjaldeyriska 

  

ad gjá 

gn im sem um hendur hc   ns Íara að BE 

  

liimnheimtua 

s að skipta 
  lingsandvirðis sé 

16) yr 0. gr. 

ir samkvæmt reglugerð þessari gerður án millig i 
gja fram samnir 

  

    gsskjål i Sedlabanka Islands 

teið 
nan fimm 1 virkra 

Að öðr u leyti skulu ákvæði 

tur átt. 

  

reiða gjaldi du un     

  

     
inn å reikning 

heimtan å sér stad. 

frå lokum hvers 

  

„ákvæðum á. gr., skal greitt innan 10 
fylgja ski 

  

rein í því formi og með þeim EO8num sem 
Gjald sem ákvarðast samkvæn eitt innan 10 daga 
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mtu gjaldi hvers mánaðar í síðasta 

1987. af hinni vangoldnu 

Skili banki eða sparisjóður ekki 

gjalddaga skulu þeir greiða d 

fjárhæ :ð frá og með þeim degi. 
Greiði þeir sem um ræðir í 10. gr. ekki gjaldið innan tilskilins frests skal þeim gert að 

      
3 „hr T Tratla Facs« - „sbr. Í{l. katla laga nr. 2 

  

    

æ
g
 

  

a álag er nemi 5% at þeirri fjárhæð sem vangreidd er fyrir hvern byrjaðan virkan d: 
ir greiða d arvexti, sbr. Til. 

      
   grei 

   
       

  

ftir bad skulu f eftir gjalddagann, þó ekki hærra en 259 

kafla nr. 25/1987, er reiknast skulu frá og með 15. degi næsta mánaðar eftir gjalddagann c 

    

        
ør 

Gjaldskylda ' Sí umkvæmt þessari tekur ekki til samninga, sem gerðir voru og 

formlega var þó svo að afhending samningsandvirðis til 

skuldara fari e kki fram fyrr en eftir framangreint tímama 
Af samningum, sem gerðir v voru og formlega gengið frá á tímabilinu 10. Júlí 19 

mars 1988, skal greiða í 68/1987, þó svo að 

afhending samnir 

=
 

  

nkvæmt ákvæðum IV    
ri fram síðar 

14. gi 

Skuldbreytingar milli sömu aðila á samsvarandi samning 

nr. 68/1987, um ráðstafanir í ríkisfjármálum, 

  

gildistöku la;     skipta, er stofnað var til fyrir 

culu unda npegn: ir gjaldi s amkvæmt regl Igerð þessari enda fari þær fram fyrir | 

Á sama hátt getur Seðlabanki Íslands ve tt undanþágu frá Í greiðsl u i 

iðslu 

  

sagga rm 
samkvæmt     a Á 

na    d      
   

  

reglugerð hassari sé nýtt lán tekið til 
uld 

sé sýnt fram á að hin nýja lántaka hafi ekki í för ningu erlendra skulda 

viðkomandi aðila eða leng 
hví A fá he > dar, I bví að fá hagstæðari lc 

sé aðeins stefnt að 

    

ingu á lánstíma og að með hinn 
  

  

15. gr. 
   

i 
i með höndum umsjón og el tirliit með framkvæmd 

  

Seðlabanki Íslands skal hafa 

reglugerðar þessarar 

  

tt og eignarskatt, með síðari Akvæði Ál. kafla lag 

breytingum, skulu gilda eftir } 

1, 1 

tekjusk 

    

   

    

na brota á reglugerð þessari. 

      

Reglug 10/1988, um 

ráðstafanir í ríkisfjá 

tíma fellur ú 

Ákvæði 4 

endurgreiðslu á gjaldi, sem gr 

tollafgreiddum vörum undir einhverju því toll 

reglugerð þessari, skulu leggjast inn til 

endurgreiðslu og sendi Seðlabanka lslands skilagrein þar um. 

      

    

   

í V. kafla laga 

ild ; með sama 

1988. Umsóknir innflytjenda um 

tar 1988, vegna gjaldtfrests á     
lúmeri, sem um er getið í viðauka með 

ndi sparisjóðs eða banka, sem annist     

  

Indriði H. Þorláksson 
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Viðauki. 

Með vísun til 3. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar, um gjald af erlendum lánum, 

leigusamningum o.fl., hefur fjármálaráðuneytið ákveðið að fella niður gjald af erlendum 

lánum fyrir fyrirtæki í útflutnings- og samkeppnisiðnaði, vegna hráefnis sem flutt er inn 

undir eftirtöldum tollskrárnúmerum: 

  

      

   
    

        

     
     

      

    

    

    

0502.1000 1203.0000 1510.0000 1702.4002 2508.2000 2527.0000 

0502.9000 1216.1000 1511.1000 1702.4009 2508.3000 2528.1000 

0503.6000 1210.2000 1511.9000 1702.5000 508.4000 2528.9000 
0504.0001 1211.1000 1512.1100 1702.6000 2508.5000 252 00 
0812.1060 1211.2000 1512.1900 1702.9001 2508.6000 252 JO 
0812.2000 1211.9000 1512.2100 1702.9002 2508.7000 2529.2200 
0812.9000 1212.1000 1512.2900 1702.9003 509.0000 2520.3000 
0901.1100 1212.2001 1513.1100 1702.9004 2 01000 2530.1001 
0901.1200 1212.3000 1513.1900 1702.9009 2510.2000 2530.1009 

1001.1000 1212.9100 1513.2100 1703.1001 2511.1000 2530.2000 

1001.9001 1212.9200 1513.2900 1703.1002 2511.2000 2530.3000 
1001.9009 1212.9900 1514.1000 1703.1009 2512.0001 2530.4000 
1002.0000 1213.0001 1514.9000 1703.9001 2512.0009 2530.9000 

1003.0000 1301.1000 1515.1100 1703.9009 2513.1100 2601.1100 

1004.0000 1301.2000 1 19 1704.9002 2513.1900 2601.1200 
1005. 1000 1301.9000 1515.2100 1801.0000 2513.2100 2601.2000 

1005.9000 1302.1100 1515.2900 1802.0000 2513.2900 2602.0000 

1006. 1009 1302.1291 1515.3000 1803.1000 2514.0000 2603.0008 

1006.2009 1302.1209 1515.4000 1803.2000 2515.1100 2604.0000 
1006.3009 1302.1300 515.5000 1804.0000 2515.1200 2605.0000 
1006.4009 1302.1400 515.6000 1805.0009 2515.2000 2606.0000 

1007.0000 1302.1900 5.9000 2009.1101 2516.1100 2607.0000 

1008.1000 1302.2000 1001 2009.1901 2516.1200 $.0000 

1008.2000 1302.3101 1 „1002 2102.1000 2516.2100 2609.0000 

1008.3000 1302.3109 ! „1009 2102.2001 2516.2200 2610.0000 

1008.9000 1302.3201 1516.2001 2102.2002 2516.9000 2611.0000 
1101.6069 1302.3209 1 „2002 2102.2009 2517.1001 2612.1000 
1102.1009 1302.3901 1 „2003 2106.9021 2517.1002 2612.2000 

1102.3009 1302.3909 1516.2009 2207.1000 2517.1009 2613.1000 
1102.9009 1401.1000 1 9002 2207.2000 2517.2000 2613.9000 
1103.1100 1401.2000 1517.9003 2302.1000 2517.3000 2614.0000 
1103.1200 1401.9000 1 2302.2000 2517.4100 2615.1000 
1103.1301 1402.1000 1 2302.3000 2517.4901 2615.9000 

1103.1309 1402.9100 15 2302.4000 2517.4909 2616.1000 

1103.1400 1402.9900 15 2302.5000 2518.1000 2616.9000 

1103.1900 1403.1000 1519.1900 2309.9001 2518.2000 2617.1000 

1103.2100 1403.9000 1519.2000 2309.9003 2518.3000 2617.9000 

1103.2900 i404.1000 1519.3000 2309.9004 2519.1000 2618.0000 

1104.1100 1404.2000 1520.1000 2309.9009 2519.9000 2619.0000 

1104.1900 1404.9001 1520.9000 2501.0002 2520.1001 0.1100 

1104.2300 1404.9009 1521.1000 501.0009 ). 1009 520.1900 

1104.2900 1501.0001 I 9000 502.0000 0.2001 20.2000 

1107.1000 1502.0001 2.0000 3.1000 20.2009 20.3006 

1107.2000 1505.1000 „1100 503.9000 1.0001 20.4000 

1108.1109 1505.9000 1.1200 4.1000 1.0009 2620.5000 

1108.1209 1506.0001 „9104 504.9000 2.1000 0.9000 

1108.1309 1506.0009 1701.9904 5.1000 „0000 

1108.1409 1507.1000 1702.1000 5.9000 2.1000 

1108.1909 1507.9000 1702.2000 „1000 2525.1000 2.2000 

1108.2009 1508.1000 1702.3001 5.2100 2525.2000 „9000 

1201.0000 1508.9000 1702.3002 „2900 2525.3000 „1000 

1202.1000 1509.1000 1702.3009 507.0000 2526.1000 2801.2000 

1202.200( 1509.9000 1702.4001 2508.1000 2526.2000 2801.3000
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0000 1.9000 1.2100 2846.1000 2012.6000     

  

    

   

  

   

  

    

   
    

   
   

   

  

    

0000 5.1000 4.2200 2846.9000 2913.0000 

.1000 000 1.2900 2914.1100 

3000 1000 2914.1200 

  

1.2100 

) 5S.2100 

5.2200 

5.4000 

„5000 

5.6000 

„1300 

5.4100 2914.1900 

1200 2914.2100 

    

„3000 

„4000    

   
  

  

         
       

  

„5000 5,7000 2 2914. 

j „8000 2 2914.2: 

„6900 „9000 2600 29 2014.2% 

7000 „1100 2835.2900 2 5000 2914.4 

„8000 6.1200 3100 2 1100 2914,4 

„9000 6. 1900 3900 2 „1200 2914 

1100 ) 6.1009 2906.1300 2914.St 

1900 2000 }6.1400 2914.61 

„2100 3000 6.1900 2914.6900 

  

2906.2100 2914.7000 

2906.2900 „1100 

5.1200 

2805.2200 

2805.3000 

4000 

„1000 

#.2000 

2807.0000 

2808.0000 

4000 

        

    

   

2809 1000 „0900 

2809.2000 1100 
  

    

  

    

  

     

0.0000 „3800 

   

    

            

   

  

   

2827.3900 2902.6000 2: 

2827.4100 2902.7000 2907.2900 

2827.4900 2902.9000 2907.3000 

2827.5100 2903.1100 2908.1000 

900 2908.2000 

    

  

    

  

i.2900 000 2908.9000 2915.4000 
2.1000 2828. 1000 2909.1100 2915.5000 

2.9000 2828.9000 2909.1900 2915.600 

„1000 2820.1100 1600 2909.2000 291 

„9000 2829.1900 3000 3.1900 2909. 3000 2915 

1000 

#1.2000 

1.3000 

11.400( 

1.5000 

6000 

(.7000 

1.8000 

„1000 

„2000 2830.1000 

1100 2830.2000 

5.1200 2830.3000 

5.2000 „9000 

3000 „1006 

16.1000 1.9000 

2816.2000 „1000 

„9000 „2100 2 

    

09.4100 

„2200 2909.4200 

„2300 2909.4300 

„2900 2909.4400 

2909 4900 

2909.5000 

2909.6000 

2910.1000 

  

2816.3000 .2000 „9000 > 2910.2000 200 

2817.0000 3000 2.1000 3.6200 2910.3004 2916.3300     

  

3 

2015. 1000 2000 3.6900 2916.3900 

  

  

  

    

  

    2818.2000 1000 2904.1000 2917.1100 

2818.3000 3.2100 2904.2000 2917.1200 

2819.1000 „2900 2904 9000 2917.1300 

2819.9000 3000 2905.1100 2917.1400 

2820.1000 3.2400 3.9000 5.1200 2917.1900 
2820.9000 3.2500 1000 5.1300 291 Ol 

2821.1000 3.2600 2000 5.1400 2917.3100 

2821.2000 3.2700 3000 „1500 2912.3000 2917.3200 

2822.0000 „2900 4000 }5.1600 2912.4100 2917.3300 

„3000 5000 2905.1700 2912.4200 2917.3400 

„4009 1000 2905.1900 )00 2917.3500 

2834.1000 „9000 2905.2100 2.5000 2917.3600 
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2917.3700 

2917.3900 

2918.1100 

2918.1200 

2918.1300 

2918.1400 

2918.1500 

2918.1600 

2918.1700 

2918.1900 

2918.2100 

2918.2200 

2918.2300 

2918.2900 

2918.3000 

2918.9000 

2919.0000 

2920.1000 

2920.9800 

2921.1100 

2921.1200 

2921.1900 

2921.2100 

2921.2200 

2921.2900 

2921.3000 

2921.4100 

2921.4200 

2921.4300 

2921.4400 

2921.4500 

2921.4900 

2921.5100 

2021.5900 

2922. 1100 

2922.1200 

2922.1300 

2922.1900 

2922.2100 

2922.2200 

2922.2900 

2922.3000 

2922.4100 

2922.4200 

2922.4900 

2922.5000 

2923.1000 

2923.2000 

2923.9000 

2024.1000 

2924.2100 

2924.2900 

2925.1100 

2925.1900 

2925.2000 

2926.1000 

2926.2000 

2926.9000 

2927.0000 

2928.0000 

2929.1006 

2929.9000 

2930.1000 

2930.2000 

2930.3000 

2930.4000 

2930.9000 

2931.0000 

2932.1100 

2932.1200 

2932.1300 

2932.1900 

2932.2100 

2932.2900 

2932.9000 

2933.1100 

2933.1900 

2933.2100 

2933.2900 

2933.3100 

2933.3900 

2933.4000 

2933.5100 

2933.5900 

2933.6100 

2933.6900 

2933.7100 

2933.7900 

2933.9000 

2934.1000 

2934.2000 

2934.3000 

2934.9000 

2935.0000 

2936.1000 

2936.2100 

2936.2200 

2936.2300 

2956.2400 

2936.2500 

2936.2600 

2936.2700 

2936.2800 

2936.2900 

2936.9000 

2937.1900 

2937.2100 

2937.2200 

2937.2900 

2937.9100 

2937.9200 

2937.9900 

2938.1000 

2938.9000 

2939.1000 

2939.2100 

2939.2900 

2939.3000 

2939.4000 

2939.5000 

2939 .6000 

2939.7000 

2939.9000 

2940.0000 

2941.1000 

2941.2000 

2941.3900 

2941.4000 

2941.5000 

2941.9000 

2942.0000 

3001.1090 

3001.2000 

3001.9001 

3001.9009 

3002. 1001 

3002.1009 

3002.2000 

3002.3100 

3002.3900 

3002.9000 

3201.1000 

3201.2600 

3201.3900 

3201.9000 

3202.1000 

3202.9000 

3203.0000 

3204.1100 

3204.1200 

3204.1300 

3204.1400 

3204.1500 

3204.1600 

3204.1700 

3204.1900 

3204.2000 

3204.9000 

3206.1000 

3206.2000 

3206.3000 

3206.4100 

3206.4200 

32060.4300 

3206.4900 

3206.5000 

3207.1000 

3207.2000 

3207.3000 

3207.4000 

3210.0011 

3210.0021 

3212.1900 

3212.9001 

3215.1100 

3215.1900 

3301.1100 

416 

3301.1200 

3301.1300 

3301.1400 

3301.1900 

3301.2100 

3301.2200 

3301.2300 

3301.2400 

3301.2500 

3301.2600 

3301.2900 

3301.3000 

3301.9001 

3301.9009 

3302.1001 

3302.1002 

3302.9001 

3302.9009 

3407.000 í 

3501.1000 

3501.9000 

3502.1000 

3502.9000 

3503.0001 

3503.0009 

3504.0000 

3505.1000 

3505.2000 

3506.9100 

3506.9900 

3507.1000 

3507.9000 

3701.9101 

3701.9901 

3801.1000 

3801.2000 

3801.3000 

3801.9000 

3802.1000 

3802.9000 

3803.0000 

3804.0000 

3805.1900 

3805.2000 

3805.9000 

3806. 1000 

3806.2000 

3806.3000 

3806.9000 

3807.0000 

3809.1000 

3809.9100 

3809.2000 

3809.9900 

3810.1000 

3810.9000 

3812.1000 

3812.2000 

3812.3000 

3815.1100 

3815.1200 

3815.1900 

3815.9000 

3817.1000 

3817.2000 

3818.0000 

3821.0000 

3822.0000 

3823.4000 

3823.6000 

3823.9001 

3901.1001 

3901.1009 

3901.2001 

3901.2009 

3901.3001 

3901.3009 

3901.9001 

3901.9009 

3902.1001 

3902.1009 

3902.200 

3902.2009 

3962.3001 

3902.3009 

3902.9001 

3902.9009 

3903.1100 

3903.1901 

3903.1909 

3903.2001 

3903.2009 

3903.3001 

3903.3009 

3903.900 Í 

3903.9009 

3904.1001 

3904.1009 

3904.2101 

3904.2109 

3904.2201 

3904.2209 

3904.3001 

3904.3009 

2904.4001 

3904.4009 

3904.5001 

3904.5009 

3904.6101 

3904.6109 

3904.690 1 

3904.6909 

3904.9001 

3904.9009 

3905.1101 

3905.1109 

3905.1901 

3905.1909 

8. apríl 1988 

3905.2001 

3905.2009 

3905.9001 

3905.9009 

3906.1001 

3906.1009 

3906.9001 

3906.9009 

3907 1001 

3907.1009 

3907.2001 

3907.2009 

3907.3001 

2907.3009 

3907.4001 

3907.4009 

3907.5001 

3907.5009 

3907.6001 

3907.6009 

3907.0100 

3907.9901 

3907.9909 

3908. 1001 

3908.1009 

3908.900 1 

3908.9009 

3909 .1001 

3909.1609 

3909.2001 

3909.2009 

3909 .3001 

3909.3009 

3909.4001 

3909.4009 

3909.5001 

3909.5002 

3909.5009 

3910.0001 

3910.0009 

3911.1001 

3911.1009 

3911.9001 

3911.9099 

3912.1161 

3912.1109 

3912.1201 

3912.1209 

3912.2001 

3912.2002 

3912.2009 

3912.3101 

3912.3109 

3912.3901 

3912.3909 

3912.9001 

3912.9009 

3913.1000 

3913.9000



8. april 1988 

3914.0000 
3915.1000 
3915.2000 
3915.3000 
3915.9000 
3916.1000 
3916.2000 
3916.9000 
2923.2101 
3923.2901 
3923.5000 
3923.9009 
3926.9014 
3926.9015 
3926.9016 
3926.9017 
2926.9018 
3926.9019 
3926.9021 
3926.9022 
4001.1000 
4001.2100 
4001.2200 
4001.2900 
4001.3000 
4902.1100 
4002.1900 
4002.2600 
4002.3100 
4002.3900 
4002.4100 
4002.4900 
4002. 5100 
4002.5900 
4002.6000 
4002.7000 
4002.8000 
4002.9100 
4002.9900 
4003.0000 
4004.0000 
4005.1000 
4005.2000 
4005.9100 
4005.9900 
4006.1000 
4006.9000 
4007.0000 
4008.1101 
4008.1109 
4008.1900 
4008.2101 
4008.2109 
4008.2900 
4009.1000 
4009.2001 
4009.2009 
4009.3001 
4009.3009 

4009.4000 

4009.5000 

4010.1000 

4010.9100 

4010.9900 

4016.1001 

4016.9300 

4101.1000 

4101.2101 

4101.2109 

4101.2200 

4101.2000 

4101.3001 

4101.3009 

4101.4001 

4101.4009 

4102.1001 

4102.1002 

4102.1003 

4102.1909 

4102.2100 

4102.2901 

4102.2909 

4103.1001 

4103.1002 

4103.1009 

4103.2000 

4103.9001 

4103.9002 

4103.9003 

4103.9004 

4103.9005 

4103.9000 

4104.1090 

4104.2101 

4104.2109 

4104.2201 

4104.2209 

4104.2901 

4104.2909 

4104.3101 

4104.3109 

4104.3901 

4104.3909 

4105.1100 

4105.1200 

4165.1900 

4105.2000 

4106.1100 

4106.1200 

4106.1900 

4106.2000 

4107.1000 

4107.2100 

4107.2900 

4107.9001 

4107.9002 

4107.9003 

4107.9009 

4108.0000 

4109.0000 

4110.0000 

4111.0000 

4403.1000 

4403.2000 

4403.3109 

4403.3200 

4403.3300 

4403.3400 

4403.3500 

4403.9100 

4403.9200 

4403.9900 

4404.1000 

4404.2000 

4407.1009 

4407.2109 

4407.2209 

4407.2309 

4407.9109 

4407.9209 

4407.9909 

4408.1000 

4408.2000 

4408.9000 

4409.1000 

4409.2000 

4410.1009 

4410.9009 

4411.1109 

4411.1909 

44i1.2109 

4411.2909 

4411.3109 

4411.3909 

4411.9109 

4411.9909 

4412.1109 

4412.1209 

4412.1909 

4412.2109 

4412.2909 

4412.9109 

4412.9909 

4701.0000 

4702.0090 

4703.1100 

4703.1900 

4703.2100 

4703.2900 

4704.1109 

4704.1900 

4704.2100 

4704.2900 

4705.0000 

4706.1000 

4706.9100 

4706.0200 

417 

4706.9300 

4707.1000 

4107.2000 

4707.3000 

4707.9000 

4801.0000 

4802.1000 

4802.2000 

4802.3000 

4802.4000 

4802.5100 

4802.5200 

4802.5300 

4802.6000 

4803.0000 

4804. 1100 

4804. 1900 

4804.2100 

4804.2900 

4804.3100 

4504.3900 

4804.4100 

4804.4200 

4804.4900 

4804.5100 

4804.5200 

4804.5900 

4805.1000 

4805.2100 

4805.2200 

4805.2300 

4805.2900 

4805.3000 

4805.4000 

4805.5000 

4805.6000 

4805.7000 

4805.8000 

4806.1000 

4806.2000 

4806.3000 

4806.4000 

4807.1000 

4807.9100 

4807.9900 

4808.1000 

4808.2000 

4808.3000 

4808.9000 

4810.1100 

4810.1200 

4810.2100 

4810.2900 

4810.3100 
4810.3200 

4810.3900 

4810.9100 

4810.9900 

4811.2100 

4511.2900 

4811.3100 

4811,3900 

4811.4000 

4811.9000 

4819.1001 

4819.2001 

4819.3001 

4819.4001 

4819.5001 

5001.0000 

5002,0000 

5003.1000 

5003.9000 

5004.0000 

5005.0004 

$101.1100 

5101.1900 

5101.2100 

5101.2900 

5101.3000 

5102.1000 

5192.2000 

5103.1090 

$103.2000 

5103.3000 

5104.0000 

5105.1090 

5105.2100 

5105.2900 

5105.3000 

5105.4000 

5106.1000 

5106.2000 

5107.1000 

5107.2000 

5108.1000 

5108.2000 

St11.1101 

5111.1109 

5111.,1901 

5111,1909 

5111.2001 

5111.2009 

5111.3001 

5111.3009 

5111.9001 

5111.9009 

5201.0000 

5202.1000 

5202.9100 

5202.9900 

5203.0000 

5204.1100 

5204.1900 

5205.1100 

5205.1200 

5205.1300 

5205.1400 

5205.1500 

5205.2100 
5205.2200 

5.2300 
)5.2400 
)5.2500 
15,3100 
15,3200 
15.3300 
RN 

  

9206.1100 

5206.1200 

5206.1300 

5206.1400 

5206.1500 

5206.2100 

5206.2200 

5206.2300 

5206.2400 

5206.2500 

5206.3100 

5206.3200 

5206.3300 

5206.3400 

5206.3500 

5206.4100 

5206.4200 

5206.4300 

5206.4400 

5206.4500 

5208.1101 

5208, 1109 

5208.1201 

5208.1209 

5208.1301 

5208.1309 

5208.1901 

5208.1909 

5208.2101 

5208.2109 

5208.2201 

5208.2209 

5208.2301 

5208.2309 

5208.2901 

5208.2909 

5208.3101 

5208.3109 

5208.3201 

5208.3209 

5208.3301 

5208.3309 

5208.3901 
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5407.2009 

3001 
20009 
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„0000 
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2 2000 

5503,3000 
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1000 

2000 

  

6.9000 
5507.0000 
5508.1009 

5508.2009    
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5211.4101 54024200 

5211.4109 5402.4300 
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5009 7220.1200 

6009 2000 

( 220.9000 

7221.0000 

7222.1000 

    

  

   

  

5806.3909 

  

      

  

7222.2000   

7214.2009 

7214.3009 

7214.4009 

009 

7214.6009 

5.1000 

  

UB 2 

6001.7 

6001 

6001 

6001.,9200 

      
.9900 

7.1000 
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6001.9900 

1900 

„2000 
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5.4000 
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„6000 

S.9109 

„9201 

    
7216.9001 

7209.4100 7216.9009 
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7209.4300 
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5.0909 0002.9100 „7000 
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5607.4909 60002.9300 1000 

5607.5003 6002.9900 2008    
7.5009 6406, 1000 

6406.2000 

6406.9100 
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1217.2900       
           

    

  

              

  

    

  

3 6406.9909 9900 7217.3100 

S01 7001.00060 1000 1217.3200 30 

5801.2400 7002.1000 7203.9000 7217.3300 1304.3900 

5801.2500 7002.2000 7204.1000 „3900 1304.4100 

5801.2600 7002.3100 7204.2100 8,1000 1304.4900 

5801.3100 7002.3200 j4 2900 ;.9000 1304.5100 

5801.3200 7002.3900 1.3000 1 7304.5900 

5801.3300 7003.1100 7204.4100 719.1200 7304.9000 

„3400 7004.1000 1204.4900 7219.1300 7306.3000 

i.3500 204.5000 7219.1400 1306.4000 

„3600 7205.1000 7219.2100 7306.5000 

9000 7205.2100 1.2900 7219.2200 7306.6000 

1001 7005.2900 5.2900 1.3000 7219.2 7306.9000 

1009 7005.3000 „1000 1.4100 „2400 7307.1100 

„2001 7007.1100 9000 1.4900 „3100 7307.1900 

5806.2009 7007.1900 7207.1100 9000 7219.3200 7307.2100 

5806.3101 7007.2100 7207.1200 „1000 1219.3300 220( 

5806.3109 7007.2900 7207.1900 2109 7219.3400 230 

5806.3201 7019.1000 7207.2000 „2909 7219.3500 290( 

5806.3209 7106.1000 0 7212.3009 ( 

5806.3901 7106.9100 „1200 7212.4009   
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7307.9300 
7307.9900 
7312.1000 
7312.9900 
7314.1100 
7314.1906 
7314.2000 
7314.3000 
7314.4100 
7314.4200 
7314.4900 
7314.5000 
7315.1100 
7315.1200 
7315,1900 
7315,8109 
7315.8209 
7315.8909 
7315.9009 
7320.2009 
7320.9009 
7326.9001 
7326.9004 
7326.9005 
7401.1906 
7401.2000 
7402.0000 
1403.1100 
7403.1200 
7403.1300 
1403.1900 
7403.2100 
7403.2200 
7403.2300 
7403.2900 
7404.0000 
1405.0000 
7406.1000 
7406.2000 
7407.1001 
7407.1009 
7407.2101 
1407.2109 
7407.2201 
7407.2209 
7407.2911 
7407.2919 
7407.2921 
7407.2929 
7408.1100 
7408.1900 
7408.2100 
7408.2200 
7408.2900 
7409.1100 
7409.1900 
7409.2100 
1409.2900 
7409.3100 

1409.3900 
1409.4000 
1409.9000 
7410.1101 
7410.1109 

7410.1201 
7410.1209 
7410.2101 
7410.2109 
7410.2201 
7410.2209 
7411.1000 
7411.2100 
7411.2200 
7411.2900 
7412.1000 
7412.2000 
7501.1000 
7501.2000 
7502.1000 
7502.2000 
7503.0000 
7504.0000 
7505.1101 
7505.1109 
7505.1201 
7505.1209 
7505.2100 
1505.2200 
7506.1000 
7506.2000 
7601.1000 
7601.2000 
7602.0000 
7603.1000 
7603.2000 
7604.10601 
7604.1009 
7604.2109 
7604.2900 
7605.1100 
7605.1900 
7605.2100 
7605.2900 
7006.1109 
7606.1209 
7606.9109 
1606.9209 
1607.1100 
7607.1900 
7907.2000 
7608.1000 
7608.2000 
7609.0000 
7612.1000 
7616.9001 
7616.9002 
7616.9005 
7616.9006 

7801.1000 
7801.9100 
7801.9900 
7802.0000 
7803.0001 
7803.0002 
7803.0009 
7804.1101 
7804.1109 
7804.1901 
7804.1909 
1804.2001 
1804.2009 
7901.1100 
1901.1200 
7901.2600 
7902.0000 
7903.1000 
7903.9000 
7904.0001 
7904.0009 
7905,0000 
8001.1000 
8001.2000 
8002.0000 
8003.0001 
8003.0002 
8003.0009 
8004.0001 
8004.0009 
8005.1001 
5005.1009 
8005.2000 
8101.1000 
8101.9100 
8101.9200 
8101.9300 
8101.9900 
S102.1000 
$102.9100 
S102.9200 
S1U2.9300 
8102.9900 
8103.1600 
8103.9000 
8104.1100 
S104.1900 
8104.2000 
S104.3000 
8104.9000 
8105.1000 
8105.9000 
8106.0000 
8107.1000 
3107.9000 
8108.1000 
8108.9000 
8109.1000 
8109.9000 

420 

S110.0000 
S111.0000 
S112.1100 
8112.1900 
8112.2000 
8112.3000 
3112.4000 
8112.9100 
8112.9900 
8113.0000 
8311.1000 
8311.2000 
8311.3000 
8311.9600 
8S413.1900 
8413.3000 
8413.5000 
8413.6000 
8413.7000 
8413.8100 
8413.9108 
8414.1000 
8414.2000 
8414.3000 
8414.4000 
8414.5909 
8414.8009 

8414.9000 
8501.1000 
8501.2000 
8501.3100 
8501.3200 
8501.3300 
8501.3400 
8501.4000 
8501.5100 
8501.5200 
8501.5300 
$501.6100 
8501.6200 
8501.6300 
8501.6400 
8503.0000 
8504.1900 
8504.2100 
8504.2200 
8504.2300 
8504.3100 
#504.3200 
8504.3300 
8504.3400 
8504.4000 
8504.5000 
8504.9000 
8505.1100 
8505.1900 
8505.2000 
8505.3000 
8505.9000 

„1900 

„2100 

„2200 

8532 
8532 

2 
2.2300 
2 
2 
2 

53 
53 

3 
3 
32.2400 
22.2500 

853 
35 
35 

85 
85 
85 
85 
532.2900 
32.3000 
32.9000 

533.1000 
533.2100 

8533.2900 
8533.3100 
8533.3900 
8533.4000 
8533.9000 
8534.0000 
8535.1000 
8535.2100 
8535.2900 
8535.3000 
8535.4000 
8535.9001 
8535.9009 
8536.1000 
8536.2000 
8536.3000 
8536.4100 
8536.4900 
8536.5000 
8536.6100 
8536.6900 
8536.9000 
8537.1000 
8537.2000 
8538.1000 
8538.9000 
8S541.1000 
8541.2100 
8541.2900 
8541.3000 
8541.4000 
8541.5000 
8541.6000 
8541.9000 
8542.1100 
8542.1900 
8542.2000 
8542.8000 
8542.9000 
8544.1100 
8544.1900 
8544.2000 
8544.3000 
S544.4100 
8544.4900 
8544.5100 
8544.5900 
8544.6000 

oo
 

8 
8 
8 
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8544,7000 
9001.1001 
9001,1002 
9001. 1009 
9001.2000 
9032.1000 
9032.2000 
9032.8100 
9032.8900 
9032.9600 
9602.0001
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fyrir afnot flugvalla. 

  

; am "3 
i innanlandsflu g 

að. í 

        

    

   

  

   
   
    

    

I. Fyrir hverja 

samsvarandi 

marksiend 

umrætt lági     

       
    
       

  

   

  

     

  

2.2. Loftfar med massa 

erja lendingu i inn: 

2.3. tfar með massa Í 000 ) ke ir hv lending 

hver byrjuð í 000 kg af massa þess í í gi á flugvöllum, sbr. 

2.4. Fyrir þjónustu flug a notkun utan í Þjónusturín ra greiðist ac | 

sem svarar til útkalis samkvæmt kja allarstarfsmanna í í 235. lfl., þó 

ekki, ef um er ða tímabil dagvinnu kl. 09:00— 

3. Sstæðisgjald. 

3.1. Stæðisgjald er ekkert fyrir fyrstu 24 klst. 
3.2. Fyrir næstu 24 klst., eða brot þar af, skal fyrir loftfar í n 

samsvarandi i 120 Bandaríki 

    

fyrir hver byrjuð Í 

4. Undanþágur. 

Eftirfarandi undanþágur eru veittar lendingar- og stæðisgjöldum: 

Lofttör í sjúkraflugi eða leitar- og fl 

Loftfér, sem verda ad snua vidt 

        

  

Í
 

allar vegni 1 veðurs eða annarra orsaka. 

J
=
 

JF
 
+
 

io
 l

a 

     

  

1.3. Loftfér, sem lenda eftir ad hafa farid pråfflug eftir TO, enda hafi ekki verið lent á 

öðrum flugvelli. 

4.4. Loftfér, sem eingöngu flytja erlenda þjóðhöfðingja eða aðalframkvæmdastjóra Sam 

       
  

einuðu þjóðanna og fylgdarlið 

4.5. Lottför í eigu íslenska ríkisins eða rekin af því 

4.6. Að öðru leyti er Hugmálastjórn heimilt að fella niður lendingar- og stæðisgjöld, þegar 

sérstaklega stendur á. 

5. Þjónustugjald. 

5.1. Heimilt er að innheimta þjónustugjald af loftförum í millilandaflugi samkvæmt 

sjaldskrá staðfestri af samgönguráðuneyti 

5.2. Sé þjónustugjald ekki innheimt af flugmálastjórn, skal það greitt til félags, sem hlotið 

hefur heimild flugmálastjórnar til að annast þjónustu við loftför í millil: indaflugi.
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6. F tugskýlisgjald. 

málastjórnar skal greiða eftirfarandi leigugjöld fyrir     6.1. Fyrir afnot flugskýlis á vegum flu 

hver byrjuð 1 000 kg af massa loftfars: 

a) ínnan nlandsflug: Kr. 130,00 fyrir hvern byrjaðan sc 

  

iring eða kr. 2 000,00 å 

mánuði. 

Millilandaflu 

6.2. Flugskýlisgjöld sar 

er hitunarkostnaður innheimtur sérstakleg: 

3. Fyrir afnot heilla Hlugskýla eða tiltekinna hluta þeirra, svo og fyrir afnot annarra 

bygginga og lóða á vegum flugmálastjórnar, skal greiða leigugjöld samkvæmt 

l 

     

  

Samsvarandi 3,10 Bandaríkjadölum fyrir hvern byrjaðan sólarhring. 

mkvæmt gr. 6.1. miðast við óupphitað flugskýli. Sé flugskyli upphitað 
   

  

    eigusamningi milli flugmálastjórnar og leigutaka. Upphæð leigugjalda skal almennt 

við það miðuð, að þau standi straum af tilkostnaði flugmálastjórnar við umrædd 

mannvirki 

7. Almenn ákvæði. 

átt við levfilegan hámarksmassa þess. 

Gjöld sem ekki eru staC id rða innheimt með útsendingu reikninga eða 

sfróseðla. Greiðslu ber að inna af hendi innan daga frá útsendingardegi reiknings 

gíróseðils. Verði sjöld ekki ereidd d á gjalddaga skal flugmálastjórn innheimta hæstu 5 

e 

   
1 

  

7.1. Par sem getid er um mi 
Á n 
      

  

o
g
 

eða c 

lögleyfðu dráttarvexti. 

8. Gildistaka. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt 78. gr. laga um loftferðir nr. 34 2 maí 1964, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 15. april 1988 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi gjaldskrá nr. 538 9. nóvember 1987 um sama 

  

  

efni. 

Samgönguráðuneytið, 6. apríl 1988. 

Matthías A. Mathiesen. 

Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 180 30. mars 1988 

AUGLÝSIN 
um varúðarráðstafanir og aðgerðir vegna hringskyrfis 

undir Eyjafjöllum. 

Að tillögu yfirdýralæknis og samkvæmt heimild í 3. mgr. 7. gr. 1. um dýralækna nr. 77/ 

1981, sbr. 7. gr. 1 nr. 11/1928 um varnir gegn því að gin- og klaufaveiki og aðrir 

alidýrasjúkdómar berist til landsins, eru hér með settar svofelldar reglur um varúðarráðstaf- 

anir og aðgerðir vegna hringskyrfis undir Eyjafjöllum: 

1 

Skilgreiningar og almenn ákvæði. 

DT. GS
 

Skilgreiningar 

Husdyr: Nautgripir, saudfé, hross, svin, hundar og kettir. 

Hættusvæði: Austustu bæir í V-Eyjafjallahreppi frá og með Núpi og Indriðakoti að 

mörkum Eyjafjallahreppa.
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5 
Heimtaka (að taka heim búfé): Sækja, taka við eigin gripum, sem farið hafa at 
sjálfsdáðum til annarra bæja eða sva eða. 

Flutningur til lífs og dvalar: Kaup, sala, lán, fóðrun o.þ.h. 

Eyjafjallahólf: Svæðið milli Markarfljóts og Jökulsárlínu á Sólheimasandi. 

Eigendur húsdýra í Evjafjallahólfi skulu tilkynna héraðsdýralækni strax og grunur 

vaknar um hringskyrfi í dýrum sem þeir eiga eða hafa umráð yfir. Stefnt er að því að 

uppræta hringskyrfi hvar sem það finnst. 

    

   

2. gr. 

Hringskyrfisbæir. 

Á hringskyrfisbæjum skal merkja gripahús með áberandi hætti: „Smitsjúkdómur, 

óviðkomandi bannaður aðgangur“ 

Lífgripaflutningur að og frá hringskyrfisbæjum er bannaður. Þar má ekki setja á kálfa, 

sem fæddir eru eftir 30. nóvember 1987 uns í yfirdýralæknir ákveður annað. 

Tilkynna skal héraðsdýralækni um flutning á sláturgripum frá hringskyrfisbæjum. 

Ekki má hafa önnur húsdýr en nautgripi í fjósi og fjóshlöðu. Eyða skal eftir föngum 

meindýrum á þessum bæjum. 

Þar sem hringskyrfi hefur fundist skal hafa geldneyti á húsi sumarlangt, nema 

yfirdýralæknir leyfi annað. Mjólkurkýr og aðra gripi, sem smithætta getur stafað af skal 

einangra. Ábúendur halda við girðingum. Ríkissjóður kostar nýjar vörslugirðinga 

sem yfirdýralæknir telur nauðsynlegar til að hefta útbreiðslu sjúkdómsins. 

Ekkert hugsanlega smitmengað má flytja út úr gripahúsum, þar sem veikin hefur 

fundist eða frá hringskyrfisbæjum til annarra bæja, án samráðs við héraðsdýralækni um 

sótthreinsun. Heyflutningur frá hringskyrfisbæjum er óheimill án leyfis yfirdýralæknis. 

  

  

  

   

  

  

3. gr. 

Hættusvædid. 

Algjört bann er við flutningi húsdýra nema hrossa til lífs og dvalar frá bæjum, til bæja 

og milli bæja á hættusvæðinu. Leita þarf leyfis héraðsdýralæknis vegna hrossaflutnings 

og umferðar með hross. 
Ekki má hafa hross eða sauðfé á húsi með nautgripum á hættusvæðinu. 

Eigendur stórgripa á hættusvæðinu skulu hafa þá í heldum girðingum. Allir bændur í 

Eyjafjallahólfi skulu leitast við að hafa stórgripi í heldum girðingum eftirleiðis 

Bændur á hættusvæðinu skulu merkja og skrá öll geldneyti fyrir 1. maí. Stefnt skal að 

merkingu allra geldneyta í Eyjafjallahólfi 

Fjáreigendum á hæ ttusvæðinu er heimilt r nema annað sé ákveðið að taka fé sitt heim 

eins og verið hefur. Fjáreigendur utan hættusvæðisins mega hins vegar ekki sækja fé 

sitt þangað nema með leyfi búfjársjúk dómanefndar (riðune fndar). 

  

4. gr. 

Eyjafjallahóif. 

Samþykki héraðsdýralæknis þarf til flutning á húsdýrum öðrum en hrossum til lífs og 

dvalar inn og út úr Evjafjallahólfi og á milli Austur- og Vestur-Ey jafjallahreppa. 

Flutningur sauðfjár á milli hreppanna er þó bannaður eins og verið hefur. 

Héraðsdýralæknir heldur skrá um flutninga sem hann leyfir. 

Bændur í Eyjafjallahólfi skulu forðast að hýsa búfé frá öðrum bæjum. Skylt er að 

  

     

    

  

tilkynna eiganda, hreppstjóra eða héraðsdýralækni ef stórgripir sjást utan girðinga.



6.1. Um brot á auglýsingu þessari fer eftir 6. gr. Í. nr. 
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fa í sérstakri smithættu að mati héraðsdýra- 

   
ilt er gegn bótum, sem landbúnaðarráðuneytið ákveður að lóga stórgripuim eða 

ir á svæðum þar sem gripir sjúkir af hringskyrfi eru eða hafa verið. 

M 

ta
 

Sérákvæði um Ar 

  

     
5.1 sjúkdómanefnd um ly gaða flutninga á nautgripum milli bæja í 

Hún heldur um þá skrá og ti ilkynnir héraðsdýralækni eftir 

>Oum. 
5.2. Tilkynna skal eiganda, hreppstjóra eða búfjársjúkdómanefnd um stórgripi sem sjást 

  

girðinga í A-Eyjafjallahreppi 

6. gr. 

  

= 

  

ast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 30. mars 1988. 

Jón Helgason. 

  

    

dSSOR. 

  

sjúkdóm 

30. mars 1988 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 103 19. ágúst 1948 um eftirlit 

með innflutningi plantna o.fl. 

    

  

I. gr 

Við 2. mgr. 2 rg. nr. 103/1948, sbr. rg. nr. 46/1984 bætist nýr sta er verði 

liður svohljóðandi 

h. Að plönturnar eða plöntuhlutarnir séu lausir við ameríska blómathripsið (Frankliniella 

      dentalis) 

  

um er að ræða plöntur með rót eða plöntuhluta sem ætlunin er að 

  

tæta Og rækta 

  

fram skal vottorð jafnframt staðfesta að plönturnar komi frá 

ræktunarstað þar sem Frankliniella oceider lís hafi ekki fundist á undangengnum 

þremur mánuðum áður en plönturnar     

    

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt nr. 51 29, mai 1981 um varnir gegn 

| 

  

um og meindýrum á plöntum, öðlast þegar gildi. 

  

Landbúnaðarráðuneytið, 30. mars 1968. 

Jón Helgason. 

  

Jón Hó kulds 

  

Stjórnartíðindi B 23, nr. 178--I81. Útgáfudagur 14. apríl 1988.
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Ten LA AUGLYSING 

um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð í landi Tungufells í Árnessýslu. 

Almenn ákvæði 

  

vii þetta í 

að eins tonn: 

    

að Í 10 000 sumaralinna seiða (5 gramma) 
framleiðslu    

innurekstur ef 

  

breyta eða auka þennan 

  

það getur leitt til aukinn 

  

annarrar 
l.3. Stöðinni er skylt 

hreinlætis. Stöðinni ber í 

1.4. Um umgengnisregi 

samkvæmt regl 

nema ad Tengnu nyj u starfsle     

  

að sjá um, að á Öllu athafnarsvæði stöðva 

    

iti sínu og umhverfi snyrtilegu 

og meðferð sýktra og meðf 
Fool 330 ir / gn fisksjúkdc 

halda útl 

    

   

        

       

með fiskeldisstöðvum 

I.5. Um varnir gegn skað og starfsumhv fer samkvæmt     
lögum nr. 46/1980 um að gi á vinnustöðum. 

1.6. Mengunarvarnir Holh verndar ríkisins ge ráði við umsagnaraðila, 

et til við 
      
   

        

    
laráðherra að starf     i endurskoðað. 

ljós kemur 

náttúrle 

ss, heilbrigði eða tilveru 

         
       

  

   

  

i Vegna FOSKU 

1.7. Stöðinni er skylt í t Hollustuvernd ríkisins á eftirfarandi atriði sé 

bess Framleiðsi magn fóðu Öal vatnsnotkun, magn       

og gerð hreinsiefna, sótthrein: á árinu. 

21. Til ac 

náttúrl 

umhver 

frárennslini 

   tíu 

I rárennsli að samgæ 

að sjálfdauður fiskur berist ekki i með 
      

  

    

      
  

    

   
   
         

2.2. Skólp frá salernum og hrei Í leitt í rotþró og þaðan um eiturleiðslu. 
23. V pe ss að magn mengunarefna í frárennsli stöðvarinnar er mjög lítið er gert ráð 

frárennslisins á lífríki lækjarins sem það er leitt í. Vegna þess, er 

fyrst um sinn ekki talin þörf á hreinsun 

stöðinni er þó skylt að setja upp hreinsibúnað þegar í stað. þegar Hollustuvernd ríkisins 
gerir kröfu um það. 

3. 'Jaldskrá. 

Samkvæmt reglugerð nr. 5 skal stöði greiða eftirlitsgjöld í samræmi við 
gjaldskrá á hverjum tíma. skal standa und lir kostnaði við reglubundið eftirlit 

Hollustuverndar ríkisins, þar með talinni starfsleyfisvinnslu. Eftirlit þetta er með tvennum 

  

     hætti: Annars vegar beint eftirl 

  

ækisins, sem Hollustuvernd ríkisins fær send: 

  

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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niðurstöður úr og flokkar og metur (sbr. lið 1.7.). Eftirlitsskyldum fyrirtæ kjum er skipt í 

fjóra flokka samkvæmt gjaldskránni. Tungutell, Árnessýslu flokkast í 4. flokk. 

Eftirlit Mengunarvarna Hollustuverndar ríkisins verður samkvæmt 3. gr. gjaldskrár 

vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja nr. 355/1986. 

d. Gildistaka. 

4.1. Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við Í. gr. eglugerðar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getui haft í för með sér m laga nr. 

109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit, öðlast gildi þ 

    

x 
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 5. apríl 1986. 

Guðmundur Bjarnason. 0 
Ingi mar Sigurds 

  

Nr. 183 12. april 1988 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 596/1987, um uppgjör á innheimtu 

staðgreiðslufé. 

   
|. gr 

2. glugerðarinnar orðist svo: 

Bráðabirgðaskil til hvers sveitarfélags skulu ákveðin með eftirfarandi hættu: Utsvars- 

stofn hvers sveitarfélags við álagningu 1987 (tekjuár 1986) skal framreiknaður með 

stuðlinum 1,74. 
Hinn framreiknaði stofn skal síðan margfaldaður með útsvarsprósentu í staðgreiðslu 

fyrir 1988, 6,7%, og þannig fundið til viðmiðunar áætlað útsvar hvers sveitarfélags sem 

koma ætti til innheimtu í staðgreiðslu vegna ársins 1988. 

Áætlun fyrir hvert sveitarfélag skal margfölduð með umsömdu hlutfalli og fundin 

bráðabirgðainnborgun ríkissjóðs fyrir hvern mánuð. Hlut ll þessi ákveðast sem hér segir: Í 

apríl 1988 sem samsvarar 8,25% af áætlun samkvæmt þessari grein. Í maí 1988 sem samsvarar 
7.81% af áætlun samkvæmt þessari grein. Í júní 1988 sem samsvarar 7,81 % af áætlun 

samkvæmt þessari grein. Hlutfall hvers mánaðar er hið sama fyrir öll sveitarfélög, 

  

  

2. gr. 

2. og 3. málsl. 3. gr. orðist svo: 

Hver mánaðarinnborgun skal innt af hendi í fjórum hlutum, nema í apríl, þá eru 

skiladagar tveir. Skiladagar verði í apríl hinn 15. og 25 

25. eða næsta virkan dag á eftir. 

9 G 25., en í maí og júní hinn 4., 11., 18. og 

3. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 2: gr. laga nr. 45/1987, um 

staðgreiðslu opinberra gjalda, med sidari breytingum, 6dlas gildi 15. april 1988 og gildir til 

30. juni 1988. | 
Fjármálaráðuneytið, 12. april 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

  

Indriði H. Þorláksson. 

  

Stjórnartíðindi B 24, nr. 182—-183. Útgáfudagur 15. apríl 1988.
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REGLUGERD 

fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps. 

I. KAFLI 
Rekstrarform. 

Í. gr 

Hitaveita Hafnarhrepps er sjálfstætt fyrirtæki, sem Hafi     hreppur á og starfrækir. 

s 
4. PT 

Tilgangur hitaveitunnar er að afla, selja og veita varmaorku um orkuveitusvæði sitt og 

reka aðra þá starfsemi sem því tengist. 

er
g 

3. gr 

Orkuveitusvæði hitaveitunnar er Hafna rhreppur 

Hitaveitan á einkarétt til dreifingar og sölu varmaorku á orkuveitusvæði sínu. 

  

4. gr. 

Yfirstjorn hitaveitunnar er i höndum hreppsnefndar Hafnarhrepps en framkvæmda- 
stjórn hennar skal falin veitustjórn ásamt framkvæ mdastjóra 

    

Veitustjórn skipa þrír menn og þrír til vara sem kosnir eru af hreppsnefnd. Kjörtímabil 

hennar skal vera hið sama og hreppsnefndar. Veitustjórn skiptir með sér verkum. 

  

Formaður veitustjórnar er talsmaður veitunnar gagnvart hreppsnefnd. 

6 gr   

Veitustjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti hennar sækir fund. Mikilvæga ákvörðun 

má þó ekki taka án þess að allir veitustjórnarmenn hafi átt 

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum. 

  

þess kost að fjalla um málið.   

      iil 

. gr 
Verkefni veitustjórnar er: 

I) 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 samræ 

samþykktir hreppsnefndar og ákvæði sveitar 

  

    

jórnarlag 

) Iskrå fyrir veituna og leggja hana fyrir hrepi psnefnd 
4) að undirbúa samninga um orkukaup og c orkusölu 

5) að semja fjárhagsáætlanir og leg: rir hreppsnefnd. 

6) að gera tillögur um ráðningu fastra starfsmanna hitaveitunnar til hreppsnefndar. 

1) að gefa hreppsnefnd þær sk 

8} að semja nánari re Blur um einstök framkvæmdaatriði þessa p 

> fyrir hreppsnefnd til stadfestingar. B 30 

ad semja gjald   

  

   

    

lur sem óskað er eftir 
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Hreppsnefnd ræður framkvæmdastjóra hitaveitunnar að fengnum tillögum veitu- 

  

    
     

    
                ræður starfsmenn til veitunnar eftir þörfum umfram hina föstu 

urétt, svo og ar 

  

91 

hafa sjálfstæðan fjárha g sjálfstætt reikningshald. Reikningsár 
; 

árið og skulu reikningar hennar fylgja reikningum sveitarsjóðs til 

      

Hitaveitan 
I hitaveitunnar er alman: 

  

  

    

endurskodunar og samþykktar. E Endurskoðendur hitaveitunnar skulu vera þeir sömu og 

endurskoðendur sveitarsjóðs. 

í eitunnar skal fyrst og fremst varið til að standa straum af nauðsynlegum 

  

    rekstrarkostnaði þannig að tryggður sé rekstur veitunnar svo og til greiðslu 

ina og vaxta af skuldum hennar. Ráðstöfun hagnaðar eða jöfnun taps skal ákveðin af      

   

  

   

  

fengnum tillögum veitustjórnar. 

ildskrár skal bess gætt að orkuverð sé við það miðað að eðlilegur afraks tur 

or bundid i rekstri í fyrirte kisi nig skal að því 

1 greiðsluafgangi til þess að það geti jafnan með eigin 

vegt notendum sínum næga orku á hagkvæmu verði 

        

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

húsveitu eða annarrar veitu sem tengist veitukerfi hitaveitunnar nefnist 

  

Kaupandi varmaorku eða sá, sem ber ábyrgð á greiðslu hennar nefnist notandi. 

    Varmaorkan er unnar samkvæmt gildandi regluge 

          

semja sérstaklega um sölu varmaorku utan almennra 

sami lu háðir samþykki bæjarstjórnar. 

atn sem runnið hefir í gegnum hitunarkerfi húss (bakrennsli) er eign = Ø c 

er heimilt að 

     

  

að tengja vatnsdælur, varmadælur og/eða annan slíkan búna 

að fengnu samþykki hitaveitunnar. Oheimilt er að taka vatn af 
    

DW 12. gr. 

afhent í formi heits vatns. Hitaveitan skal gefa kaupendum og 

ar um þrýsting, hitastig og þess háttar.   



  

    
      

   
    

Ovidrådanlegar r 
S an 
Oar hitav an    

bur 
abDyrg       

  

Endursala varmaorkunnar er óheimil án vkkis hitaveitunnar. 

kostar og 

; og heimæ( 

  

eim „ 14110 ir erfisins, aðveituæðar,    

  

nnanhúss að og með m iic 

  

innast rekstur og viðhald eigin veitukerfis 

  

L: 
i mi 

  

taveituna. frå 

  

7. gr. 

veitukerfis vid husveitu 

rki og ganga þrifalega um. Jarðrask skal h 

komið. Hitaveitan ákveður staðsetningu mæ 

Hitaveitan annast tengingu eigin kaupanda. Við s 

kvæmd skal hitavertar 

færa til fyrra horfs eins og við verður g 

inntaks í samráði við húseiganda. Húseigandi á ekki kröfu til sérstakrar greiðslu fr 

indi vegna lagningar veitukeriis 

        

    

n halda raski í lás       
   

   
Tu 

    

    

18. gr. 

Hiseigandi greidir heimtaugargjald samkvæmt gjaldskrå. 

19. gr. 

Kostnað við breytingar á húsveitu eða hitunarkerfi húss vegna teng 

skal húseigandi/kaupandi annast og kosta. 

Húseigandi/kaupandi kostar breytingar á heimæðum sem nauðsyni 

framkvæmda hans. 

Húseigandi skal fyrirfram sækja um leyfi til hverra þeirra framkvæmda, sem kunna að 

hafa í för með sér röskun á veitukerfi hitaveitunnar. 

  

  ing: ir við hitaveituna 

  

   

  

   

  

ar eru Vegna 

  

20. gr 

Hitaveitan hefir rétt til aðgangs að húsnæði því, sem veitukerfi hennar li 

viðhalds, eftirlits og breytinga 

Lögn milli inntaks og mælagrindar skal vera óhulin eða í stokk sem auðvelt er að opna 
& c = Í 

  

IV. KAFLI 

Húsveitur og tenging þeirra við hitaveituna. 

21. gr. 

Áður en hafist er handa um lögn nýrra hitunarkerfa eða breyting: 

sækja um orkukaupin eða breytinguna til hitaveitunnar á þar tl gerð 

ldri kerfum skal aar KET UM, Sádí 

    

Cc 

m eyðublöðum sem
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Umsåknin skal undirritud af eiganda hussins eda fullgildum 

s pipu agningameist ira þeim sem verkið á annast. Umsókn 

teikningar samþykktar af byggingareltirhiti bæjarins. 

{tengingu} skal | 

             
         

sækja um til hitaveitunnar með minnst 

  

; 
daga E 

itunnar å 

  

Engir adrir en umbodsmenn hitaveitunnar mega hieypa vatni ur kerfi 

titakerfi husa fé fyrsta sinn eftir tengingu 

Hitaveitunni er heimilt að leggja heimæð eða sameiginlega heimæð um lóð DE 

eigandi skal sjå fyrir inntaksstad fyrir hitaveitu vid utvegg kjallara eda fyrstu hædar ef 

húsið er kjal laralaust. ásamt nauðsynlegu rými fyrir mælagrindur og eða annað tilheyrandi 

tengingu við veituna. Þar skal vera niðurfall í gólfi og það ð húsrými skal vera aðgengilegt 

nnum hitaveitu. 

  

    

  

22 . gr. 
Teikningar skulu uppfylla almennar re glu: r um hönnun heltavatnslagna, lofthitunar- 

kerfa og loftræsikerfa, reglur byggingasamþykktar og byggingaskilmála 

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 hit alagnir hafa þeir einir, er til þess 

hafa menntun og réttindi eins og nenni 1fist, Hreppsnefnd getur sett nánari fyrirmæli 

og reglur um þá st irfsemi á á orkuveitusva vdi sinu. 

Peir adilar, sem getid er í 3. mgr. þessarar greinar bera ábyrgð á því að verk þeirra sé í 

samræmi við reglugerð þessa. nánari fyrirmæli er kunna að verða gefin og samþykkta 

uppdrætti. 

Ef skipt er um Apu agpingameistri.. „meðan á verki stendur, skal það kynni 

   

    

  

    
ilter r að halda áfram framkvæmdum í fyrr en annar meistari hefir. tekið við verkinu. 

23. 

Starfsmenn hitaveitunnar eiga ætíð rétt til be ss að hafa óhindraðan aðgang til skoðunar 

á veitum, jafnt fullgerðum sem ófullgerðum, hvort sem er til athugunar á Örvggi þeirra 

þ.m.t. tækja. til athugunar á mælitækjum og hvort öll notkun komi rétt til mælis samkvæmt 

gjaldskrá, til álestrar á mælitæki, til lokunar vegna vanskila og til annarra þeirra aðgerða, 

sem nauðsynlegar eru samkvæmt réttindum og skyldum hitaveitunnar. 

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 sem settar Kunna að 

verða, getur hitaveitan stöðvað verkið bar til úr því verður bætt. 

Pípulagningameistari skal annast prófun hitalagna og vera viðstaddur þegar vatni er 

leypt á hitakerfið. 

   

| > 

24. gr. 

Sé húsveita tengd veitukerfi hitaveitunnar, án heimildar getur hitaveitan aftengt 

húsveituna fyrirvaralaust. 

25. gr. 

Húseigandi/notandi ber ábyrgð á meðferð búnaðar og lagna innanhúss sem eru í eign 

hitaveitunnar. 

Húseiganda/notanda ber að tilkynna tafarlaust til hitaveitunnar ef vart verður bilunar á 

búnaði og tækjum hennar. 

1úseigandi/notandi greiðir kostnað við viðgerð eða endurnýjun búnaðar sem verður 
fyrir skemmdum af þeirra völdum.
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KAFLI 
Skilmálar fyrir orkusölu. 

26. gr. 
Upphaf og lok samningsins um orkukaup eru 

þess efnis. 
   ráningu tilkynninga hjá hitaveitunni 

  

ði varmaorkusölunnar er að í      gildi sé samþykkt umsókn um tengingu viðeigandi Skily 
húsveitu við veitukerfi hitaveitunnar. itaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni sem 

ða á veitunni vegna frosta, rafimc leiða kann af rekstrartruflunum er verða 

   
        

  

gnstruflana, 

  

náttúruhamfara eða annarra óviðráðanlegra atvika. Sama gildir ef rennsli í vatnsæð er 

töðvað um stundarsakir vegna viðgerða eða annarra nauðsynlegra framkvæmda veitunnar. 

  

Þurfi að takmarka notkun varmaorku um lengri eða skemmri tíma ákveður hitaveitar 

hvernig hún skuli takm suð. Takmöi rkunin hefir ekki åhrif å greidslu fastagjalds 

Hitaveitunni er ekki s 1 bætur eda veita afslått vegna takmörkunar á 

afhendingu varmaorku og/e 

  

      Ci 

  

c hitastigi. 

8. gr 40, & 
Hitaveitan ákveður stærð og A orkumæla. Starfsmenn hitaveitunnar mega innsigla 

orkumæla. Ef rofið er innsigli á búnaði hitaveitunnar varðar það refsingu samkvæmt 

almennum hegningarlögum. 

Ef notandi óskar að mælir sé prófaður skal hann senda skriflega beiðni þar um til 

hitaveitunnar. Komi í ljós við þá athugun að frávik sé 30% eða minna er heimilt að gera 

kaupanda að greiða mælaálestrargjald. Sé frávik meira sk al hitaveitan greiða kostnað við 

prófunina og leiðrétta reikning kaupanda 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 á ár. 

29. 
Notandi skal greiða hitaveitunni gjald fyrir varmaorkuna samkvæmt gildandi gjaldskrá. 

Við breytingar á gjaldskrá j l eikningstæra notkun í beinu hlutfalli við gildistíma 

hverrar gjaldskrár á því tímabili, sem reikningurinn tekur til. 

Hitaveitan má byggja a orkure ikni nga å åætlun um varmaorkunotkun kaupanda og 

innheimta reglulega samkvæmt slíkri áætlun. Reikningar sem byggjast å stadreyndri 

varmaorkunotkun nefnast álestrarreikningar, 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. 

Kaup andi getur þó jafnan gegn greiðslu mælaálestrargjalds krafist aukaálestrar og 

uppgjörs miðað við staðreynda notkun. Ennfremur getur hann óskað eftir breytingu á 

áætlun um varmaorkunotkun vegna nýrra forsendna. 

Ef mælir bilar eða orkukaup eru leyfð tímabundið án mælis, áætlar hitaveitan selda 

varmaorku með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

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

Gjalddagi reikninga er útgáfudagur. Eind: agi er 15 dögum síðar og skal hann tilgreindur 

á reikningi. Einnig skal tilgreina greiðslustað. Útsending varmaorkureikninga skal fara fram 

eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. 

ST. 

o
g
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    Heimilt er að skipta reikningi vegna varmaorkukaupa um einn mæli. Sé þí 

kaupendur um þann mi æli allir fyr I í greiðslu hvers reiknings. 
Verði vanskil á grei eins ga er hitaveitunni heimit að stöðv 

orkuafhendingu um hinn sameigin í samanber Í. mgr. 31. gr. 

Verði greiðslufall á reikningi hvort 

má hitaveitan reikna dráttarvexti frá eir 

   nn fyrir alla ábyrg 

    reikning: 

    

er að ræða áætlunar- eða álest 

eiknings hverju sinni. 

    rreikning, 

  

Hitaveitan hefir rétt til að stöðv: 
sem greiðir ekki áætlunar- eða álestrarreik 

reglugerð þessari. 

Til slíkra aðgerða má bó fyrst grípa ettir eindaga og að undangenginni skriflegri 

aðvörun, sem sendist kaupanda með fimm daga fyrirvara. Hitaveitan I 

hugsanlegum afleiðingum slíkrar lokunar 

Hitaveitan hefir rétt til að krefja notand tnaðar við undirbúning að 
stöðvun orkuafhendingar, framkvæmd stöð opnun veitunnar á ný. 
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 þann 

áætla þ þá varmaorku sem notuð var óleyfilega. 

   

  

aorku til húsveitu (mælis) kaupanda, 

vanrækir skyldur sínar samkvæmt 

    ekki ábyrgð á æ    
  

        um greiðslu kos 

  

unarinnar. svo og 

  

      

    ið ekki komi fram öll notkun skal hitaveitan 

Nú vanrækir húseigandi/kaupandi a ið 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. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
29 r 
34. BT. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari og gjaldskrá má innheimta með lögtaki. 

33. gr. 
XX 

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. 

35. gr. 

u« 

Reglugerð þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Hafnarhrepps, er hér með staðfest 

samkvæmt orkulögum nr. $8 frá 29. apríl ole! til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 

eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 650, 12. 

desember 1980 um Hitaveitu Hafnarhrepps. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. mars 1988. 

Friðrik Sophusson. 

Tygenring. 
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“ 
AUGL NG 

um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Vogalax hf., 

Vogum, Vatnsleysuströnd. 

í. Álmenn ákvæði. 

1.1 fsleyfi þetta gildi | 2 600 000 sjógönguseiða (40--60 gramma) eða 

120 tonna ársframleiðslu í til hafbeitar. 

1.2 i må breyta eda auka þennan atvinnurekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða 

annarrar mengunar, nema að feng 1 

1.3. A öllu athafnarsvæði stöðvarinnar skal hreinlætis og skal öllum úrgangi 

komið fyrir samkvæmt fyrirmælum heilt i r Sudurnesja. 

1.4. Um fyrirkomulag og staðsetningu rotþróa og annars hreinsibúnaðar ; 

kvæmt fyrirmælum byggingarnefn C tgðisnefndar. Varðandi annan hreinsi 

búnað skal einnig hafa samráð v Ind rikisins 

r framkvæmdun 

vera snyrtilegur. 

1.6. Um un Óferð sýktra og sjálfdauðra fiska fer 

samkvæmt regluge röð nr. 403/1986, um vari gn fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit 

með Íiskeldisstöðvum. Slátrun á hafbeitarfiski skal fara skv. X. kafla sömu reglu- 
gerðar 

1.7. Um varnir gegr 

lögum nr. 46/198 

  

dar og heil 

tn
 

    ýkur skal í Frágangur lóðarinnar skal 1.5. Pega 

    ongnisreglur, såtthreinsun og 

  

     

     

  

   
ern og starfsumhverfi fer samkvæmt 

>g Öryggi á vinnustöðum. 
    

   

        

i.8. Mengunarvarnir Hollustuverr nd geta, að höfðu samráði við > umsagnaraðila, 

lagt til við heilbrigðis- vegin i ad starfsleyfid verdi endurskodad, ef i 

ljós kemur hætta á NR m áhrifum á heilsufar almennings, heilbr igði eða tilveru 
náttúrlegra fis c 

og tæki koma til aukinna mengunarvarna. 

Jinni er skylt ad gefa Hollustuvernd rikisins årlega skyrslu um eftirfarandi atridi 

þess óskað: Framleiðslumagn, fóðurnotkun og fóðurgerð, meðal vatnsnotkun, magn 

og gerð hreinsiefna, sótthreinsiefna og lyfja sem notað var á árinu 

„ Sama gildir ef almennar kröfur, ráð 

  

á 
sc     

    

Ákvæði vegna hafbeitar. 

2.1. Allt frárennsli frá eldiskerjum skal leitt út fyrir stórstraumsfjöruborð. Að svo miklu 

>yti sem bad er nauðsynlegt vegna móttöku í lurheimtum laxi er þó heimilt að nýta 

rennsli ofan stórstraumsfjöru og hleypa því í þar til gerða móttöku, enda er hún 

innan athafnarsvæðis stöðvarinnar. Þetta ákvæði veitir takmarkaða undanþágu frá 61. 
grein he AA 2 

Ss)
 

         
I      

IT 

    Luger nr. 45/1 

i öruborð s 

    

g staðsett að trygeð sé eðlileg 

i gsefna 

    

2.3. Stöðinni er skylt að sjá um að frágal 

þannig að ekki sjáist: 

a) Set eða útfellingar. 

b) Þekjur af rotverum. 

enni að ekki ber iu í opna móttöku 

nutir eða efni sem valdi óþægilegri lykt, lit, gruggi eða geta valdið smithættu. 

Óhei milt er að lei nað frárennsli í sem kemur frí 

„4. Stöðinni er skylt að sjá um að frárennslis leiðsl: 

móttökunni þannig að komið verði í veg fyrir op 

  

i: sorp eða aðrir aðskota- 

  

>ldiskerjum þessa le     
frá fiske eldi 

    

iskerjum sé sem næst 

lar rás
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ædi vegna mengunar. 

3.1. Stækkun samkvæmt langtimaåætlun skal tilkynna ådur en framkvæmdir hefjast. Par 
  

   
  skulu koma fram tillögur að endanlegum frágangi frárennslis. 

3.2. Til að draga úr h nie mithæ tu sjúkdóma og vegna hættu á erfðablöndun milli              

  

ir 
Þannig gen ISKa 1 

  

nåtturule 

umhverfinu og fiska í stöðinni ve erði í útil 

frárennslinu. 
Skólp frá salernum og hreinlætisaðstöðu skal leitt í rotþró og þaðan niður fyrir 

stórstraumsfjörumörk. 

3.4. Ef stöðin kemur upp aðstöðu tl slátr 
stöðinni að fara með úrgang og frár 
131 | i 

403/1986 um varnir gegn fisksjúkdómum og heilbr 

gið frá frárennsli að samgangur Í 
ð sjálfdauður fiskur berist ekki með    

  

okaður og í    

    

að
 

52
 

      

    

  

„ldis- og hafbeitarfiski ber 
öðu samkvæmt reglugerð nr. 

tirlit með fiskeldisstöðvum. 

  

  

  

. Ákvæði vegna gjaldskrár og gildistöku. 

4.1. Í samræmi við r eglugerð nr. 390/1985. skal stöðin árlega greiða eftirlitsejald og flokkast 

in í 3. flokk samkvæmt gildandi gjaldskrá. G dið skal standa undir kostnaði við 

ubundið eftirlit Hollustuverndar ríkisins, þar með talinni starfsleytisvinnslu. 

2. Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við 5. gr. reglugerðar nr. 390/1985. um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur 

109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi þegar við hirtngu.. 

      

  

  

BE
N 

t 

1 
haft i for med sér mengun, sbr. 3. gr. laga nr. 

  

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 5. april 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

  

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 194, 7. apríl 1983, um hagræðingar- og 

framkvæmdalán til fyrirtækja í sjávarútvegi. 

ry
 

   

  

  
eir nýir má 

maí till. nóvember 196 

kveiðasjóðs Íslands ársvextina. 

'ðarinnar bætist í     

Ársvextir skulu í vera 

stjórn Fi 

      

  

Reglugerc ) þessi sem sett er samkvæm     gum nr. 10, 27. mars 1984, öðlast þegar í 

    

Sjávarútvegsráðuneytið, 15. apríl 1988. 

F. h. r. 

Årni Kolbeinsson. 
rr 
SFISTJAR skar rphéðins son 

    

  

Stjornartidindi B 25, nr. 184—186. Utgåfudagur 20. april 1988



STJÓRNARTÍÐINDI B 26 — 

  

  

  

7. apríl 1988     

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Njarðvík. 

Í KAFLI 

Gatnagerðargjöld Á. 

Um þátttök 

  

=
 
+
 cu lóðarhafa við að gera undirbyggða götu m 

  

    

  

Af öllum nýbyggingum svo og sta 

lóð í Njarðvík, ská al     greiða gatnagerðargjöl reglugerð þes 

  

{ | ið ákeðinr 'h 

rúmmetra, eins og hann er hverju sinni á vísttöluhúsin 

  

Jí ald ve gna       

Íslands að frádregnum kostnaði við satnagerð pr. rúmmetra svo sem 

2inbýlishús .. . . 5,0% 

  

   ðhús og keðjuhús 3 09 

  

Fjölbýlishús með allt 

  

   

  

    

Fjölbýlishús með 8 eða í 

Verslunar- og skrifste 

  

Íðnaðar- og í 

Gripahús o 

    

Bæjarstjórn getur í dskrá þessari.     

  

Bil: ageymslur å rul huss. Af         við utreikn 

      

    

al þá miða við stærd 

miða vi( 

  

sé 

hverja íbúð í hú 

    

      

ák vörðun i 

leiliskipu ar 
tekur
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Af gróðurhúsum á íbúðarhúsalóðum og sólskýlum sem standa upp við vegg íbúðarhúss 

reiknast ekki gatnagerðargjald. enda séu þak og veggir úr gagnsæju efni og uppfylli ekki 

einangrunarkröfur íbúðarhúsa. 

3. gr. 

Gjald samkv. 2. gr. skal reikna miðað við bvggingarkostnað vísitöluhússins þann dag 

sem teikning er samþykkt af bygginganefnd, en endurreiknast skv. gildandi byggingavísitölu 

við útgáfu byggingarleyfis, sé það ekki gefið út innan 3ja mánaða frá samþykkt teikninga. Sé 

im blandaða notkun húsnæðis að ræða, skal reikna gjaldið eftir viðkomandi liðum. Sé veitt 

byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis sem felur í sér breytta notkun 

þess, þannig að húseignin eða hluti hennar færist í hærri gjaldflokk, skal greiða gjald af hinu 

breytta húsnæði sem nemur mismun á gjaldinu reiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir og 

eftir breytinguna. Sama gildir ef lóðarhafi rífur á eigin kostnað gamalt hús til þess að byggja 

annað stærra á sömu lóð. 

4. gr. 

Greiða skal 50% gatnagerðargjalds skv. 2. gr. innan eins mánaðar frá lóðarveitingu. 

Eftirstöðvar greiðast þegar byggingarleyfi er veitt, þó ekki síðar en fjórum mánuðum frá 

  

lóðarúthlutun, nema byggingarskilmálar setji annan frest til að leggja fram fullgildar 

teikningar. Bæjarstjóra er heimilt að veita lengri gjaldfrest á eftirstöðvum gatnagerðar- 
  

gjalds. þó ekki lengur en í 6 mánuði frá veitingu byggingarleytis, enda séu settar 

inægjandi tryggingar. Bæjarstjórn er í sérstökum tilfellum heimilt að víkja frá ákvæðum fi 
bessarar greinar. 

5, gr. 

Sé gatnagerdargjald ekki greitt i samræmi við ákvæði 4. gr. fellur lóðarúthlutun 

sjálfkrafa úr gildi og getur bæjarstjórn þá úthlutað lóðinni á ný. } é 5 . ) 

6. gr. 

Óski lóðarhafi að skila lóð. á hann rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi. 

þ.e. sömu krónutölu og hann hafði greitt. Heimilt er bæjarstjóra að fresta endurgreiðslu. 

uns lóðin hefur verið veitt að nýju. þó ekki lengur en 12 mánuði frá því að lóðinni er skilað. 

Sama gildir ef lóð er tekin af lóðarhafa vegna vanefnda hans á skilmálum. Sé heimild til að 

fresta endurgreiðslu notuð, skal bæjarsjóður greiða lóðarhafa meðaltals innlánsvexti skv. 

útreikningi Seðlabanka Íslands af innstæðu hans frá því lóðinni var skilað eða hún af honum 

tekin. 

7. gr. 

Verði breyting á bvggingarkostnaði vísitöluhússins á þeim tíma sem líður frá því að fyrri 

hluti gatnagerðargjalds skv. 4. grein er greiddur til þess dags er byggingarleyfi er veitt, skal 

umreikna þá greiðslu samkvæmt breytingu á byggingarvísitölu. Umreikningur þessi skal þó 

aldrei valda meiri breytingu en svarar til breytingar á byggingarvísitölu á þeim tíma sem 

byggingarskilmálar veita til að leggja fram teikningar til samþykktar í byggingarnefnd. 

8. gr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarúthlutunar, er greiðsla gatnagerð- 

argjalds áskilin. Skal þá greiða allt gjaldið þegar byggingarleyfi er veitt, en þó aðeins af 

byggingaráfanga hverju sinni.
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9. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt að fella niður gatnagerðargjald bygginga á vegum Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum. fyrirtækja þeirra, svo og líknarfélaga og annarra sambærilegra 
félaga. 

I. KAFLI 

Gatnagerðargjöld B. 

Þátttaka lóðarhafa í kostnaði við að gera gangstétt og bundið slitlag á götu. 

10. gr. 
Af öllum lóðum og húsum sem falla undir Í. kafla. skal greiða patnagerðargjald til 

bæjarsjóðs samkvæmt gjaldskrá þessari. 

ll. gr. 
Af hverjum rúmmetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar eins og 

hann er hverju sinni á vísitöluhúsinu skv. útreikningi Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús .................. 0 

Raðhús og keðjuhús 

Fjölbýlishús (000... . . 

Verslunar- og skrifstofubyggingar, opinb byggingar 

Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði, vörugeymslur 

  

Rúmmál húss reiknast með sama hætti og í I. kafla. 

. gr. 
Gatnagerðargjöld samkvæmt 11. gr. ma við byggingarkostnað á þeim tíma sem 

lokaframkvæmd við gerð götu fer fram. Nú verður hús byggt við þegar tullgerða götu og skal 
þá miðað við byggingarkostnað þegar byggingarleyfi er veitt. 

13. gr. 
Gatnagerðargjald skv. 11. gr. fellur í gjalddaga einum mánuði eftir að framkvæmdum 

við tiltekna götu eða götukafla er lokið, eða einum mánuði eftir að | byggingarleyfi er veitt, sé 
um hús við fullgerða götu að ræða. 

Heimilt er þó gjaldanda að greiða hluta gjaldsins með skuldabréfum. sem greiðast með 
jöfnum árlegum afborgunum á næstu fjórum árum. Skuldabréfin skulu tryggð með veði í 
viðkomandi eign og ákveður bæjarstjórn við hverja álagningu hvaða vexti þau skuli bera. 
Bæjarsjóði er heimilt að selja skuldabréfin þriðja aðila. 

Staðgreiðsluafsláttur skal vera sá sami og nemur meðaltals innlánsvöxtum skv. 
útreikningi Seðlabanka Íslands. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Njarðvíkur, staðfestist hér 
með samkvæmt lögum nr. 51 16. maí 1974 um gatnagerðargjöld til þess að öðlast gildi þegar í 
stað. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 673 31. desember 1980 um gatnagerðargjöld í 
Njarðvíkurkaupstað. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. apríl 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um slátrun, mat og meðferð sláturafurða. 

I KAFLI 

Slátrun og meðferð sláturafurða. 
, 
|. gr. 

er að slátra fénaði þeim. sem um getur í Í. gr. laga nr. 30 28. apríl 1966, um 

ð. skoðun og mat á sláturafurðum, ef selja á afurðirnar, nema slátrunin fari fram í 
    

      

me« 

slåturhusi fur löggildingu eða starfsleyfi landbúnaðarráðuneytisins. Tilgreina 

í sláturieyfinu jártegund, sem leyfið nær til, svo og hámarks dagsdlátrun 

2. gr. 

búnað, sem ætlað er til slátrunar, verkunar eða geymslu sláturafurða, 

„fer eftir lögum nr. 30 28. apríl 1966 og reglugerð um útbúnað 

kjötverkunarstöðva og meðferð og flutning sláturafurða nr. 205/ 

um um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 og 

          

   

75 um húsnæði vinnustaða 

3. gr. 

Sláturhúsrétt. 
og hreindýr. skal vera kominn í sláturhúsrétt kvöldið 

fyrir slátrunardag. Réttin skal vera yfirbyggð. vel loftræst og rúma þann fjölda. sem leyfilegt 

Skylt er að hafa í réttinni rímlagólf.er hæfir hverri búfjártegund tyrir 

órgripasláturhúsa skal vera aðstaða til að stía sundur einstökum 

  

  

    

   um hópum, eftir því sem best á við. Heimilt er að hafa bása á 

| å ekki rimla i rættargålf, Ad auki skal umbúnaður í 

þannig. að unnt sé að trvggja hæfilegt hitastig, þ.e. 8— 

fóður, ef slátrun dregst í 30 klst. eða lengur. Þó skulu líða 

álrunar. 

  

ýr, enda þart þ 

    

    

á. gr. 

Flutningur sláturfénaðar. 

í naðar skulu hafa útbúnað flutningstækja svo fullkom- 
flutning eða geti sloppið á 

    

urfénaður lemstrist eða meiðist v 

Fylgja skal.eftir því sem við á, ákvæðum reglugerða um meðferð 

og flutning með vögnum. skipum og flugvélum nr. 127/1958 og nr. 232/ 

  

       

     

   

      

búfé, sem hann flytur, frá því það kemur á 

að | er ÍRAN á ák vörðunarsta að, og er hann bótaskyldur, ef fénaður 

aðar, þrengsla eða vanrækslu 

t er að hafa átbi nað til að auðvelda ásetning 

íbyrgur fyrir því       

  

    

l fyrir sauðfé og vokvalyftupall eda traust 

skal þannig um búið, að hægt sé að reka 

heimilt er að flytja búté til slátrunar, sé það 

skjóta má ákvö röun hans til héraðsdýralæknis 
980 
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5. gr. 

Hvíld sláturfénaðar 

Oheimilt er að flytja sauðfé úr safnréttum beint til slátrunar 

haglendi í samræmi við þann tíma, sem göngur 0;    

  

    

      

sólarhringa, ef um langar göngur og þreytt fé er að ræða. Frá þessu ákvæði mí 

veikar kindur eða grunaðar um sýkingu, varnir I 

sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra 1 ge 

sauðfé, sem komið er í sláturhúsrétt má ekki flytja þaðan, 

sláturhúsinu, nema til komi leyfi sauðfjársjúkdómanefndar og 

læknis 

     

   

lög um 

  

0. gr. 

Aflífun. 

Aflífun hvers konar sláturfénaðar skal fara fr 

  

ávallt velja örugga og samviskusama menn til beirra starfa. sbr. 

Þegar sláturfénaður hefur verið sviptur meðvitund skal háis- eð 

gætt, að blóðtæming úr skrokknum geti orðið sem 

manneldis, skal koma í veg fyrir, að gor úr véli 

eða húðhreinsun má ekki hefja fyrr en blæðingu er lokið. 

OT       

    

Rafmagnsörvun. 

Heimilt er að beita rafmagnsörvun til að flýta fyrir dauðastirðun í sauðfjár- 
stórgripakjöti. Þá skal nota lágspennt raförvunartæki, sem hlotið hefur viðurkenn 

Rafmagnseftirlits og Öryggiseftirlits. Rafmagsörvun skal fara fram innan 5 mín. frá aflífun 

og eftir blóðstungu og vara í 30—-60 sek. 

  

    

8. gr. 

Fláning. 

Fláning sauðfjár og stórgripa skal framkvæmd á hreinlegan hátt, uppihangandi eða í 

fláningsbekkjum. Varast skal að kjötið komist í snertingu við hvers konar óhreinindi. 

Himnur á yfirborði skrokka má ekki skerða. Júgur af öllum kvendýrum nema grísum skulu 

fjarlægð. Skrokkum skal skila þannig úr fláningu, að hvorki sjáist á þeim óhreinindi né 

fláningsgallar. Við skoðun og gæðamat ber kjötskoðunarlækni og kjötmatsmanni að gæta 

vel að flánings- og verkunargöllum 

Þegar svín hefur verið svift meðvitund með skoti eða rafbúnaði skal dýrið benjað svo 

hálsslagæðar opnist vel og dýrinu blæði út á skemmstum tíma. Skola skal blóð og 

óhreinindi vel af skrokknum áður en hann er færður í heitt vatn (58—-65*C) til að losa um 

burstir. Gæta skal þess að endurnýja vatnið svo ekki safnist þar fyrir óhreinindi. Ef vélaafl er 

notað til að afbyrsta skrokkinn skal þess gætt að húð rifni ekki eða verði fyrir bruna. Strax 

þegar hitameðferð er lokið er húðin skafin vandlega til að fjarlægja allar burstir, klaufir eru 

rifnar af og eyru fjarlægð. Skrokkurinn er þvín: est allur skolaður úr vatni til að 

fjarlægja óhreinindi, blóð og laus hár. Haus er síðan skorinn af og skrokkurin in klofinn að 

endilöngu. Haus skal einnig klofinn ef þess er óskað vegna heilbrigðisskoðunar, og er þá 

heimilt að kljúfa haus og skrokk í einu lagi. 

  

  

    

  

Endurprentað blað.
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9. gr. 

Innyfli. 

Innyfli skulu fjarlægð úr skrokkum eins fljótt og unnt er og eigi síðar en 30 mín. eftir 

aflífun. 
Áður en rist er á kvið og innyfli tekin úr skrokknum, skal vera búið að losa um 

endaþarm, vélinda og barka. Varast skal að saur úr endaþarmi komist í snertingu við kjöt og 

innyfli.og skal binda fyrir endaþarm, ef þörf krefur. Til að stöðva gorrennsli úr vélinda, skal 

setja á það hnút eða klemmu, er stöðvast af smábút af fremsta hluta barkans, sem látinn er 

fylgja vélindanu. Eftir kviðristu, skal fyrst taka netjumör, maga (vömb) og garnir ásamt 

þvagblöðru. síðan lungnastykki, ásamt lifur og þind, eftir að hún hefur verið skorin frá 

rifjum. Gæta skal þess, að lungnastykkið blóðgi ekki skrokkinn að utan um leið og það er 

tekið. 

10. gr. 

Þvottur. 

Að lokinni fláningu skal þvo skrokka að utan ef nauðsyn krefur. Eftir innanúrtöku skal 

skola burt blóð og sýnileg óhreinindi úr grindar-. kviðar- og brjóstholi og af hálsi. Til þvottar 

og skolunar skal nota hreint vatn, frá vatnshitunarkerfi sláturhússins. sbr. 51. gr. 

helbrigðisreglugerðar nr. 45/1972. Því skal haldið u.þ.b. 40* C heitu með hitajafnara. 

Vatnið skal leitt í slöngu með úðarastút á enda og sé það haft undir hæfilegum þrýstingi, þó 

aldrei meira en sem nemur 7—-8 kg/cm'. Óheimilt er að nota tauklúta til þvotta á kjöti. 

ll. gr. 

Frágangur og snyrting. 

Af skrokkum skal fjarlægja: 

a) hálsæðar. og gæta þess að nema burtu blóðlifrar við stungusár á hálsi. 

b) mör og fituklepra úr grindar-, kviðar- og brjóstholi og skal þess sérstaklega gætt að 

hreinsa vandlega burtu nýrnamör og fituhellu af magál. 

c) júgur af öllum kvendýrum nema grísum. 

d) getnaðarlim að rótum aftan við lífbein. 

e) fitumakka af hrossum. 

Kljúfa skal bringu á sauðfjárskrokkum og skera dindil af við rót. Þegar skrokkar hafa 

verið skolaðir. skal snyrta þá eftir tilvísun kjötskoðunarlæknis. Fætur skulu fylgja 

skkum. Ef hár eða önnur óhreinindi sjást á kjötinu á þessu verkunarstigi, skal það 

hreinsað vandlega. áður en vigtun og gæðamat fer fram. Takist með snyrtingu að nema brott 

galla eða lýti á skrokk, s.s. marbletti. bólusetningarör o.fl.. án þess að verðgildi þess sem 

eftir stendur sé skert. að dómi kjötmatsmanns, skal ekki fella skrokkinn í gæðamati, enda 

hafi kjötskoðunarlæknir dæmt hann í 1. heilbrigðisflokk. Ella flokkist kjötið og merkist eftir 

því sem við á skv. nánari ákvæðum í ll. kafla þessarar reglugerðar. 

  svínaskr 

  

12. gr. 

Sundurhlutun stórgripaskrokka. 

Skrokkar af nautgripum, hrossum og svínum skulu klofnir að endilöngu eftir miðri 

hryggsúlu, án þess að skerða vöðva sitt hvoru megin á hryggnum. Hreinsa skal burt mænu 

ir heilbrigðisskoðun og fjarlægja allar leifar af þind. Séu bakvöðvar eða lundir skemmdar 

við sögun, skal skrokkurinn felldur í mati. Skipting í fjórðunga, skal ekki fara fram fyrr en 

eftir kælingu. þar sem því verður við komið. Skipting í fjórðunga skal miðast við þá 

skiptingu. sem opinber heildsöluverðlagning byggist á. nema óskir séu um annað frá 

eftir 

  
kaupanda og samkomulag við seljanda.
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13. gr. 

Kæling. 

Þegar gengið hefur verið frá kjötinu skv. 12. gr., skal því komið fyrir í kjötsal 
sláturhússins til kælingar, og skulu skrokkarnir hanga þannig að þeir snerti ekki hver annan. 

Í kjötsal skal vera fullkomin loftræsting og þar viðhaft strangasta hreinlæti. Engum skal 
leyfður þar umgangur nema til nauðsynlegra starfa. 

Hitastig í kjötsal skal vera á bilinu 8— 15“ C. 
Kindakjöt, sem frysta á, skal hanga í kjötsal minnst 10 klst. sé hiti 10%C eða lægri, en 

minnst 6 klst. nái hiti 14—15*C og aldrei lengur en 24 klst. Miðað er við meðalhita þann tíma 

sem kjötið hangir. Allt kjöt sem frysta á í sláturtíð, skal komið í frystiklefa að þeim tíma 

liðnum. Kjöt sem salta á eða selja ófryst, skal innan sömu tímamarka flutt í sérstakan klefa 

með stillanlegum hita og raka og geymt þar, þó að hámarki í 7 daga. Kindakjöt sem hlotið 

hefur rafmagnsörvun skal hanga minnst 4 klst. í kjötsal fyrir frystingu, vid 5—159C hita. 

Nautgripakjöt skal aldrei frysta sama dag og slátrun fer fram. það skal að öllum jaf 

geymt í kæliklefa með raka og hitastillingu við #--5*C og 85--90% raka. Kjöt af kálfum 

árs eða yngri skal ekki hanga utan frystiklefa lengur en til næsta dags. Þar sem el I 

fullkomin kæliaðstaða, skal kjötið hanga minnst 24 klst. og 30 klst. fyrir frystingu eða 

útbeiningu. Kjöt sem er ætlað að meyrna skal geymt við 0 — 5*C í klefa eða sal með raka og 

hitastillingu í allt að 10 daga. Kjötið skal þá ekki fryst í fjórðungum, heldur úrbeinað og 

pakkað í þéttar umbúðir. Það skal merkt sláturleyfishafa, svo og slátur- og frystidegi. Kjöt af 

ungkálfum, sem geyma á frosið, skal pakka í þéttar umbúðir og hraðfrysta. 

Hrossakjöt skal aldrei frysta sama dag og slátrun fer fram. Ekki er heimilt að É 

það lengur utan frystihúss en einn sólarhring. Ef selja á kjötið nýtt til neytenda, skal 

innan sólarhrings frá slátrun komið í klefa, þar sem hitastig fer ekki yfir 2%C. 

Svínakjöt skal fryst daginn eftir slátrun, eða kælt við 0 — 5*C hita eða lægri. ef se 

kjötið ófrosið. 

        

       

  

ld. gr. 

Vogir. 

Vogir til vigtunar á kjöti og öðrum sláturafurðum., skulu vera viðurkenndar at 
löggildingarstofunni svo og allur búnaður, sem áhrif hefur á vigtun. Hæklajárn. brautar- 

krókar og rúllur skulu vera af staðlaðri stærð og þyngd í hverju húsi og úr ryðfríu 

  

IS. gr. 

Innvigtun — Gæðamat. 

Vigtun og gæðamat á kjöti skal fara fram innan 24 klst. frá sl 

heilbrigðisskoðun þá farið fram. Óheimilt er að flytja sláturafurðir úr sl: úsi í 

eg gæðamats. Skylt er að vigta hvern einstakan skrokk sér og skulu þyngdarf 
innan við 100 gr 

Framleiðanda er heimilt að fylgjast með innvigtun sláturafurða sinna. en ekki má hani 
valda óþarfa töfum við vigtunina, né trufla kjötmatsmann í starfi. Við opinberar ti 

starfsemi búfjárræktarfélaga ber sláturleyfishafa að bókfæra á vigtarseðil númer skí 

Þe óskað. Heimilt er sláturleyfishafa að taka sanngjarna þóknun fyrir þá á | 

verulegar tafir verða á vigtun af þeim sökum. Á ath: tf nasvæði sláturhúsa skal fram 

eða umboðsmaður hans hlíta sömu reglum um klæðnað, vinnubrögð og umg: 

starfsfólk. 

Ef innvigtun kjöts og annarra sláturafurða fer fram fljótlega ettir slátrun, þ. 

hreinsun og snyrtingu, er heimilt að draga frá vigtinni þá sannanlegu rýrnun er f 

við fyrstu tíu klukkustunda kælingu í kjötsal sláturhúss og st 

   

   

  

    

    

     

  

aðtest er af landb 

  

Endurprentað bl:
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” neytinu ad fengnum tillågum Framleidsluråds landbunadarins og Samtåkum slåturleyfis- 

  

Gædamat å nautgripa- og hrossakjåti skal åvallt fara fram daginn eftir slåtrun. 

L Öggiltur vigtarmaður skal annast vigtun og ber honum að sjá um, að vog sé löggilt og hafa 

irlit með því, að vog sé rétt. 

  

16. gr. 

Abyrgð sláturleyfishafa. 

' ber ábyrgð á mistökum og skemmdum á sláturafurðum, sem verða 

vanbúnaðar eða vanrækslu í sláturhúsi, og Íeiða til þess að varan fellur við 
sskoðun og gæðamat. 

    

Il KAFLI 

Flokkun, mat og merking. 

i/. gT 

Kindakjöt. 

sem selja á innanlands nýtt, fryst , Saltad eda reykt, eda flytja å erlendan 

»kkad eftir vaxtarlagi og vodvafyllingu annars vegar og eftir fitustigi hins 

v é lokkar eru fjórir, úrva Íslokkur, 1 . flokkur, H. flokkur og 111. flokkur, en 

{. flokkur skiptist í Á, B og C eftir fitustigi 

a. Í úrvalstlokk skal meta þéttvaxna skrokka, sérlega vel vöðvafyllta, einkum í lærum og á 

baki, jafnvaxna um bóga og með jafnri fitudreifingu og gallalausa í útliti. Hámarksfitu- 

ckt í þessum flokki skv. skilgreiningu í lið b skal vera 9 mm. Ennfremur má fituþykkt 

miðjum bakvöðva við næstaftasta rifbein ekki vera meiri en 3 mm. Skrokkar í 

flokki skulu merktir með D FÚRVAL. 
kk skal meta sæmilega vel vaxna og vöðvafyllta skrokka, gallalausa í útliti. Þeir 

rktir D Í, auk fituflokkunar A, B eða C. 
' 

ck skal meta fremur bunnvaxna og holdryra skrokka. Þeir flokkast ekki nánar 

      

    
»kk skal meta mjög holdrýra skrokka. Þeir flokkast ekki nánar eftir fitustigi og 

skulu merkjast með D HI. 

b. Fituflokkun skal byggjast á sjónmati og mælingu fituþykktar á síðu, við næstaftasta 

rifbein. u.þ.b. 11 em frá miðlínu hryggjar, skv.nánari fyrirmælum Yfirkjötmats ríkisins. 

Í fituflokk A skal meta skrokka með f Mubykkt á síðu, sem sé ekki meiri en 11 mm, enda 

séu hvergi á skrokknum áberandi fitukleprar. 

Í fituflokk B skal meta skrokka með síðufitu 12 til 14 mm. 

Í fituflokk C skal meta feita skrokka, með 15 mm síðutitu eða þykkari. 

c. Meta skal sérstaklega þá skrokka, sem vegna verkunargalla, marbletta eða annarra 

áverka teljast gölluð vara. Slíkir skrokkar skulu merkjast með D-X eða D-XX eins og 

að neðan greinir: 

D-X:  Skrokkar með minniháttar mar eða verkunargalla. 

D-xX: Skrokkar mikið marðir, límhöggnir eða með meiriháttar verkunargalla. Einnig 

skrokka með blóðlitaða fitu eða fitu sem ekki storknar. 

Samhliða gæðamati skulu skrokkar í D IHURVAL, DI-A, DI-B, D IEC og D HH merktir 

i byngd larflokka. Þeir eru fjórir talsins og skilgreindir eins og sýnt er í töflu hér á eftir Sé 

kjötið vegið blautt skulu mörkin vera 300 g hærri (ca 2% af þyngd). 
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= í 

| vaxtarlag/vöðvafylling Fitumörk Merking 
| 

ÚRVALSFLOKKUR: Síðufita ekki D I-ÚRVAL | 
I. . yfir 9 mm. Fita gulur i 

Serlega vel vaxnir og 2 Í . Í ii | 

vöðvafylltir skrokkar | á Þaki ekki yfir miði | 
med jafnri fitudreif- 3 mm. ; 

ingu. i 

Sæmilega vaxnir og A: Síðufita ekki D I-A 
vöðvafylltir skrokkar. | yfir 11 mm. hvítur miði 

B: Síðufita 12 D I-B 
til 14 mm. dökkblár 

= midi 

C: Sidufita 15 D I-C 

mm og þar yfir. dökkgrænn 
miði 

II. FLOKKUR: 

' CC Fremur þunnvaxnir og holdrýrir D 11 

| skrokkar. ljósblár 

| midi 

| III: FLOKKUR: 
"Mjög holdrýrir og útlitsgallaðir D III 

| skrokkar- Ljósgrænn 

miði 

| 

ID-X: Minniháttar mar eða verkunargallar D-X 

ID-XK Mikið mar, höggnir limir, meiriháttar 

| verkunargallar, blóðlituð fita eða fita D-XX 
| sem ekki storknar.     
  

byngdarflokkar: 

6: ad 12.7 k 

2: 12.8-16.2 

8: 16.3-19.2 

4: 19.3 kg 

g- 
kg. 

kg. 

og byngri 

Endurprentad blad.



Nr. 188 444 6. april 1988 

2. Kjöt af veturgömlu og fullorðnu fé: 
a. Kjöt af veturgömlu fé, gimbrum og geldingum skal merkja V 1, ef skrokkarnir eru 

sæmilega vöðvafylltir, fallegir í útliti og ekki of feitir, þ.e. fituþykkt á síðu við 
næstaftasta rifbein sé ekki meiri en 15 mm. 

Aðra skrokka skal meta og merkja í fullorðinsflokka eftir holdum og útliti. Veturgamla 
hrúta skal merkja V Il séu þeir holdgóðir og þeim slátrað ekki síðar en 10. október, ella 
skulu þeir fara í H II. 

b. Kjöt af fullorðnum ám, mylkum sem geldum, og sauðum, skal meta og merkja FI, FII- 

0 eða F III eftir vöðvafyllingu, fitu og útliti. 
Í FI skal meta útlitsgóða skrokka, sem ekki eru of feitir. Leitast skal við að meta fitu 

með hliðsjón af vöðvafyllingu, en skrokkur telst of feitur, sé fituþykkt á síðu meiri en 15 

mm. 
Í FIL-O skal meta útlitsgóða skrokka, sem teljast of feitir, sbr. skilgreiningu á F 1. 

I F III skal meta mjög rýra skrokka og gallaða í útliti. 

c. Kjöt af fullorðnum hrútum skal meta í tvo gæðaflokka, H I og H II. 
Í HI skal meta vel vöðvafyllta og vel útlítandi skrokka, hafi skepnan verið gelt að vori 

eða slátrað ekki síðar en 10.október. 

Í HI skal meta rýra og/eða útlitsljóta skrokka af hrútum. Ennfremur allt kjöt af 

hrútum sem slátrað er eftir 10. október og af lambhrútum, sem slátrað er 1. nóvember eða 
síðar. 

3. Kindakjöt í heilbrigðisflokki 2. 

Allt kindakjöt, sem kjötskoðunarlæknir dæmir í heilbrigðisflokk 2 (sbr. 12. gr. 

reglugerðar nr. 166/1970), skal merkt þannig: 
a. Kjöt af dilkum, D IV. 

b. Kjöt af fullorðnu fé, veturgömlu og eldra, F IV. 

4. Um mat á kindakjöti utan venjulegrar sláturtíðar. 
Lambhrútar, sem fæddir eru að vori og slátrað er 1. nóvember eða síðar skulu metnir í 

H I, séu þeir ógeltir. Gimbrar og geldingar flokkast sem lömb, uns eins árs aldri er náð. 

5. Um merkingu kindakjöts til útflutnings. 

Kindakjöt, sem ætlað er til sölu á erlendum markaði, er heimilt að merkja eftir reglum 

og venjum, sem gilda í viðkomandi landi, en þó því aðeins að kjötið standist þær kröfur, sem 

í merkingunum felast. Landbúnaðarráðuneytið ákveður slíkar merkingar í samráði við 

Yfirkjötmat ríkisins og seljanda kjötsins. Framleiðsluráð landbúnaðarins ákveður, að höfðu 

samráði við landbúnaðarráðuneytið og hlutaðeigandi útflytjanda, hvaða sláturleyfishafar 

skulu verka og merkja kjöt til útflutnings og í hve miklu magni. 

18. gr. 

Nautgripakjöt. 

Skilgreining á fitu: 

Með ljósri fitu er átt við hvítleita yfirborðsfitu gagnstætt gulleitri. Þykkt fitu yfir 

bakvöðva mælist frá yfirborði hryggjar milli 10. og 11. rifbeins. 

Um þyngdarmörk á ungneytakjöti: 

Sé skrokkur sérstaklega vel gerður miðað við kröfur fyrir ákveðinn undirflokk, er 

matsmanni heimilt að lækka kröfur um lágmarksþyngd um allt að 3% reiknað í heilum kg. 

svo að skrokkurinn fari í betri flokkinn.
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Skrokka af nautgripum skal meta og merkja sem hér segir: 

1. Ungkålfakjåt. 

Skrokka af kålfum yngri en briggja månada. 

UK I, séu beir vel holdfylltir, kjåtid ljåst og fallegt, og ekki léttari en 30 kg. 

UK IH, séu þeir svipaðir að útliti og UK I og vegi 20--30 kg. 

UK III, séu þeir af nýfæddum kálfum og vegi innan við 20 kg eða kálfum allt að 3 

mánaða aldri, sem vegna rýrðar eða útlits komast ekki í UK 1 eða UK II, þótt þyngd leyfi. 

Skrokkar í þessum flokki, sem vega yfir 15 kg og eru útlitsgóðir skulu merktir UK Hla, en 

UK IIlb, þeir sem eru léttari eða rýrir. 

2. Alikálfakjöt. 
Skrokka af kálfum þriggja til tólf mánaða: 

AK 1, séu þeir vel holdfylltir, einkum læri og bak, kjötið ljóst og fíngert, og vegi a.m.k. 

75 kg. Fita sé ljós og myndi sem jafnastan hjúp um skrokkinn. 

AK I, sé holdafar og útlit sæmilegt og þeir vegi a.m.k. 40 kg. 
AK HT, skrokkar sem ekki fara í AK Í eða AK IH vegna rýrðar, útlitsgalla eða þyngdar. 

3. Ungneytakjöt. 

Skrokka af nautum, uxum og kvígum 12 til 30 mánaða: 
UN I*, séu þeir þykkholda og sérlega vel vöðvafylltir, einkum læri og bak, og ekki 

léttari en 150 kg. Fita sé ljós, jafndreifð og hæfilega þykk (ekki þykkari en 8 mm yfir 

bakvöðva). 

UN I, séu þeir vel vöðvafylltir, einkum læri og bak. og ekki léttari en 130 kg. Fita sé ljós 

og hæfilega þykk (ekki þykkari en 8 mm yfir bakvöðva). 

UN II, séu þeir sæmilega vöðvafylltir, ekki feitari en í UN I og ekki léttari en 100 kg. 

UN II-F, séu þeir sæmilega vöðvafylltir, en of feitir til að flokkast í UN Í eða UN Il. 
UN HI, nái þeir ekki að flokkast í UN II vegna rýrðar, eða vegna þess, að kjötið sé 

áberandi dökkt. 

4. Nautakjöt 

Skrokka af nautum og uxum, 30 mánaða og eldri: 

N I. séu þeir vel vöðvafylltir og af gripum yngri en ára ára. 

N II. séu þeir af nautum og uxum eldri en dra ára eða rýrum gripum sem eru yngri. 

5. Kýrkjöt 
Skrokka af kúm skal meta og merkja sem hér segir: 
K I, séu þeir af kúm fimm ára og yngri, vel holdfylltir og ekki mjög feitir (fitulag ekki 

þykkra en 12 mm yfir bakvöðva). 

K II, séu þeir af eldri kúm, sæmilega holdfylltir og fita eins og í K 1. 

K II-F, séu þeir af kúm á öllum aldri, sæmilega holdfylltir, en fita yfir 12 mm yfir 

bakvöðva. 
K II. séu þeir af rýrum kúm á öllum aldri eða gallaðir í útliti. 

6. Nautgripakjöt með áverka. 

Skrokkar eða skrokkhlutar, sem teljast gölluð vara vegna marbletta, verkunargalla, s.s. 

vegna rangrar sögunar, skorinna vöðva o.þ.h.. merkist þannig að til viðbótar gæðaflokks- 

merkingu kemur stafurinn X, t.d. UN“ X, KI X, o.s.frv. 

Endurprentað blað. 

 



Nr. 188 446 6. april 1988 

7. Nautgripakjöt í heilbrigðisflokki 2. 

Skrokkar, sem kjötskoðunarlæknir dæmir í heilbrigðisflokk 2 (sbr. 12. gr. reglugerðar 
nr. 168/1970), skulu merktir þannig: 

UK IV, af kálfum allt að ársgömlum. 

K IV, af eldri gripum. 

19. gr. 

Hrossakjöt. 

Skilgreining á fituþykkt: 

Þykkt fitu mælist sem mesta þykkt á miðri síðu á 3. aftasta rifbeini. (Skammrif ekki talið 

með). 

Kjöt af hrossum skal meta og merkja sem hér segir: 

I. Folaldakjöt: 

FO I Skrokka af folöldum allt að ársgömlum, vel holdfylltum og gallalausum í útliti. 

Fituþykkt allt að 15 mm. 

FO II Skrokka af folöldum allt að ársgömlum, vel holdfylltum og gallalausum í útliti. 

Fituþykkt 15 til 25 mm. 

FO HO Skrokka af folöldum allt að ársgömlum, vel holdfylltum. Fituþykkt 25 mm eða 

meiri. 

2. Trippakjöt: 

TR Í Skrokka af trippum eins til tveggja ára, vel holdfylltum og gallalausum í útliti. 

Fituþykkt allt að 20 mm. 

TR Il Skrokka af trippum eins til tveggja ára, vel holdfylltum og gallalausum í útliti. 
Fituþykkt 20—30 mm. Skrokkar af trippum á þessum aldri með meiri fituþykkt en 30 mm 
flokkist í HR-flokka eftir fitumörkum sem þar gilda. 

3. Unghrossakjöt: 

UH 1 Skrokka af hrossum þriggja til sex ára, vel holdfylltum og gallalausum í útliti. 

Fituþykkt allt að 30 mm. Hross á þessum aldri með með meiri fituþykkt flokkast í HR- 

flokka eftir fitumörkum sem þar gilda. 

4. Hrossakjöt: 

HR I Skrokka af hrossum eldri en sex ára, sæmilega holdfylltum og gallalausum í útliti. 
Fituþykkt allt að 30 mm. 

HR 1I Skrokka af hrossum eldri en sex ára, sæmilega holdfylltum og gallalausum í útliti. 
Fituþykkt 30—50 mm. 

HR IO Skrokka af trippum, unghrossum og öllum hrossum eldri en sex ára. sem eru 
með meiri fituþykkt en 50 mm. 

HR III Skrokka af folöldum, trippum, unghrossum og öllum hrossum eldri en sex ára, 

mjög vöðvarýra og magra. 

5. Hrossakjöt með áverka: 

Skrokkar sem teljast gölluð vara vegna mars, verkunargalla eða annarra áverka skulu 

flokkast og merkjast í annan eða þriðja flokk innan hvers aðalflokks, eftir ástæðum. 

6. Hrossakjöt í heilbrigðisflokki 2. 

Kjöt af hrossum, sem kjötskoðunarlæknir dæmir í heilbrigðisflokk 2 (sbr. 12. gr. 

reglugerðar nr. 168/1970) skal merkt þannig: 

a) Kjöt af folöldum, FO IV. 

b) Kjöt af eldri hrossum, HR IV.
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20. gr. 

Svínakjöt. 

Fitustig ákvarðast með tveimur mælingum, þ.e. minnsta fituþykkt á miðjum hrygg, 

mælt frá háþorni (F1) og mesta fituþykkt á herðum (F2). 

Við kjötmat ber að greina svín í þrjá aðalflokka, grísi, gyltur og gelti, og merkja kjöt í 

hverjum þeirra sem hér segir: 

I. Grísir. 

Ung svín, geltir, sem vanaðir hafa verið innan 3ja mánaða aldurs og gyltur, sem ekki 

hafa gotið. Grísaskrokkar vegi að hámarki 80 kg og skiptast í fjóra flokka eftir þyngd og 

fitustigi. Fitustig ákvarðast með tveimur mælingum, þ.e. minnstu fituþykkt á miðjum hrygg 
(F1) og mestu fituþykkt á herðum (F2). Flokkarnir eru eftirfarandi: 

GRIS I": Skrokkar, sem vega yfir 55 kg, hafa vel vöðvafyllt læri, Fl sé minna en 20 mm 
og F2 minna en 35 mm. Spiklag skal vera jafnt, þétt, fíngert og hvítt. Útlit 
skrokksins og verkun óaðfinnanleg. 

GRIS I: Skrokkar, sem vega yfir 36 kg, Fl sé minna en 20 mm og F2 minna en 35 mm. 

Spíklag skal vera jafnt, þétt, fíngert og hvítt. Útlit skrokksins og verkun góð. 

Krafa um vöðvafyllingu minni en i GRIS I". 

UNGGRÍS: Ungir grísir sem vega allt að 36 kg, aldur allt að 3ja mánaða. Útlit og verkun 
óaðfinnanleg, fitudreifing jöfn og Fl minna en 18 mm. 

3RIS II: Skrokkar með Fl milli 20 og 28 mm og fita annars staðar á skrokknum mikil og 

ójöfn. Í þennan flokk skal einnig setja skrokka með minni háttar útlitsgalla. 

GRÍS III:  Óhóflega feitir skrokkar, Fl yfir 28 mm, eða mjög rýrir skrokkar. Einnig skal 

meta í þennan flokk grísi með meiriháttar útlitsgalla, svo sem mikil einkenni 

kláðasýkingar, bitsár, vansköpun og aðra þá útlitsgalla sem rýra verulega 

verðgildi þeirra. 

2. Gyltur: 

Gyltur, sem ganga með fóstri eða hafa gotið eða leggja sig á yfir 80 kg fallþunga. Gyltur 

aðgreinast í tvo flokka: 

GYLTA 1: Skrokkar af ungum, vöðvafylltum og vel útlítandi gyltum, sem ekki teljast 

óhóflega feitar. Fl ekki yfir 35 mm. 

GYLTA 1: Skrokkar af Öðrum gyltum. 

3. Geltir: 

Geltir á öllum aldri, sem ekki hafa verið vanaðir innan þriggja mánaða aldurs, svo og 
geltir, sem leggja sig á yfir 80 kg. 

GÖLTUR 1: Skrokkar af ungum vel útlítandi göltum, sem ekki vega yfir 100 kg. 

GÖLTUR I: Skrokkar af öðrum göltum 

4. Svínakjöt í heilbrigðisflokki 2: 

Kjöt af svínum, sem kjötskoðunarlæknir dæmir í heilbrigðisflokk 2 (sbr. 12. gr. 

reglugerðar nr. 168/1970) skal merkt þannig: 

a. Kjöt af grísum, GRÍS IV. 

b. Kjöt af öðrum svínum, SVÍN IV. 

Endurprentað blað.
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III. KAFLI. 

Frysting og geymsla. 

21. gr. 

Pökkun. 

Allt kjöt, sem frysta á eða flytja burt af sláturstað í heilum skrokkum, helmingum eða 

fjórðungum, skal klætt í umbúðir, sem viðurkenndar eru af heilbrigðisvfirvöldum sem 

matvælaumbúðir og gengið þannig frá, að þær séu sem þéttastar. Kjötið skal pakkað fyrir 

frystingu eða flutning. 

22. gr. 

Frysting. 

Eftir að kjöt hefur hangið nægan tíma eftir slátrun,skal það flutt í sérstakan klefa til 
frystingar, sem í skal vera a.m.k. 35“ C frost. Skal afkastageta frystivéla vera slík, að kjötið 

sé fullfrosið að 24 klst. liðnum, þ.e. hiti í dýpsta lærvöðva hafi fallið í —109 C. 

23. gr. 

Löggilding frystihúsa. 

Kjöt og aðrar sláturafurðir er aðeins heimilt að frysta og geyma í þeim frystihúsum, sem 

fengið hafa löggildingu landbúnaðarráðuneytisins til þeirra nota, enda séu þau búin þeim 
vélum og tækjum, sem nauðsynleg eru til þess, að varan skemmist ekki á neinn hátt við 
geymslu. 

24. gr. 

Umgengni í frysti. 

Kjötskrokka, heila, hálfa eða fjórðunga skal frysta uppihangandi og gæta þess að nota 
aðeins viðeigandi upphengikróka, úr ryðfríu efni, svo að kjötið óhreinkist ekki og 

skrokkurinn eða einstök stykki haldi réttri lögun og útliti eftir frystingu. Í frystiklefa má ekki 

hengja upp skrokka eða skrokkhluta svo þétt, að þeir frjósi saman eða snerti hverjir aðra. 

Umgang um frystiklefa skal ekki leyfa meðan frysting stendur yfir, nema af brýnni þörf, og 

fylla ber frystiklefa svo fljótt sem unnt er, svo að dyr hans standi sem styst opnar. 

25. gr. 

Frost í geymslu. 

Í frystigeymslum. þar sem kjöt eða aðrar sláturafurðir eru geymdar, skal frost vera sem 

jafnast og ekki minna en 24“ C. Þar skal engin frysting fara fram. Um útbúnað frystiklefa 

og umgengni í þeim fer að öðru leyti eftir 15. gr. reglugerðar nr. 205/1967. 

26. gr. 

Stöflun í geymslu. 

Stöflun á kjöti í frystigeymsiu skal vera snyrtileg og svo haganleg, að sérhver gæða- og 

þyndarflokkur sé ætíð aðgengilegur. Öllu kjöti skal staflað á grindur, sem tryggi góða 

meðferð kjötsins. 

27. gr. 

Mengun i geymslu. 

Í kjötfrysti eða kjötgeymslu má einungis geyma sláturafurðir, þó ekki þær, sem sterk 

lykt er af, svo sem ópakkað reykt kjöt, ópakkaða sviðna hausa né nokkuð það annað, sem 

óþrifnaði veldur eða óheilbrigðisskoðað kjöt, sbr. einnig ákvæði 17. og 18. gr. reglugerðar 

nr. 205/1967. Frystigeymslur einstaklinga skulu vandlega aðskildar frá geymslum fyrir 

sláturafurðir, sem ætlaðar eru til sölu.
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28. gr. 

Pökkuð sláturvara. 

Frystingu á pakkaðri sláturvöru skal vanda svo sem unnt er, og gæta þess ávallt mjög 

vel, hvort heldur um er að ræða hraðfrystingu í hraðfrystitækjum eða frystingu á hillum, 

grindum eða á annan hátt, að pakka vörunni aldrei í stærri einingar en svo, að hún sé 

fullfryst innan 24 klst. Þetta á við um kjöt, brytjað eða úrbeinað, innyfli alls konar, hausa, 

blóð o.s.frv. 

29. gr. 

Endurmat. 

Ef sláturvörur hafa verið geymdar eitt ár eða lengur í frystihúsi eða hafa orðið fyrir 

skemmdum í geymslu, er yfirdýralækni eða viðkomandi heilbrigðisnefnd heimilt að krefjast 
þess, að heilbrigðisskoðun og gæðamat fari fram á ný, sérstaklega á innmat og hausum. 

Kostnað af slíkri skoðun og mati greiði eigandi vörunnar annan en þann, sem leiðir af 

störfum dýralækna og yfirkjötmatsmanna, er greiða skal úr ríkissjóði. 

IV. KAFLI 

Verkun, kæling og pökkun á hausum og innmat. 

30. gr. 

Verkun og kæling. 

Vanda skal meðferð og verkun á hausum, blóði, eistum, mör og hvers konar innmat, 

sem ætlað er til sölu innanlands eða til útflutnings. Strax eftir slátrun skal munn- og nasahol 

hausanna skolað með vatni og þeir afhyrntir, klipptir og kældir niður í 0—4* C. Blóð skal 

síað og kælt niður í 04? C á klst., eistu hreinsuð, vambir og garnir gorhreinsaðar, hjörtu 

blóðhreinsuð og snyrt, lifur og nýru hreinsuð af mörfitu og tægjum o.s.frv. Við aðskilnað og 

hreinsun innyfla skal þess vandlega gætt, að gor og saur komist ekki í snertingu við mör, 

lifur, hjörtu, nýru o.þ.u.l., sem ætlað er til manneldis. Óheimilt er að nota tauklúta við þvott 
á þessum líffærum. Eftir hreinsun og snyrtingu skal varan strax sett í kælingu á þann hátt að 

fullnægi heilbrigðiskröfum. 

31. gr. 

Pökkun. 
Ekki skal pakka til frystingar blóði né innyflum í lokaðar umbúðir, fyrr en hæfileg 

kæling hefur farið fram, þ.e. í minnst 6 klst. Ekki má líða lengri tími frá slátrun en 24 klst. 

þar til pökkun hefst. Frysting sláturafurða skal hefjast strax eftir pökkun. Hausa skal ekki 
pakka í lokaðar umbúðir, fyrr en þeir eru full frosnir. Gerð og stærð umbúða skal ávallt fara 

eftir kröfum sölu- og neysluaðila, innan lands eða utan, og skulu þær samrýmast ströngustu 

kröfum um heilbrigðishætti og vöruvöndun. Umbúðir pakkaðrar sláturvöru skulu ávallt 

bera með sér dagsetningu pökkunar, tegund og gæðaflokk vörunnar og miði skal lagður með 

í umbúðir, er gefi tilkynna heilbrigðisskoðun, nafn sláturleyfishafa og númer sláturhúss. Við 

pökkun hvers konar innyfla af búté skal halda þeim aðgreindum eftir búfjártegund og 

lítfærategund. Varast skal, að spilltar vörur blandist saman við óspilltar vörur við pökkun. 

32. gr. 

Dilkaslátur. 

Heilt, nýtt dilkaslátur til neytanda skal vera: 3/4 | af blóði (án umbúða), afhyrntur haus, 

vel sviðinn og ekki undir 1,1 kg að þyngd (að meðaltali, séu slátrin fleiri en eitt), lifur, 

hjarta, nýru, vömb, keppur, hálsæðar, þind og 1 kg mör. Vömb og keppur skulu vera tæmd 

af gor og hreinsuð (kalónuð). 

Endurprentað blað. 
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V. KAFLI. 

Merking á sláturvörum á sláturstað, í heildsölu og í smásölu. 

33. gr. 

Merking á sláturstað. 

Við gæðamat skal festa merkimiða tryggilega á hvern skrokk eða hluta úr skrokk. Á 

miða skal skráð skýrum stöfum nafn eða skammstöfun sláturleyfishafa og númer sláturhúss 

þar sem slátrað er, ásamt tegundaheiti kjötsins og gæðaflokksmerki. Kjötmatsformaður 
staðfestir gerð og frágang merkimiða og ákveður leturgerð. 

Nafn kjötskoðunarlæknis skal ritað eigin hendi á miðana eða þrykkt á með eiginhandar- 

stimpli til sönnunar því, að heilbrigðisskoðun hafi verið fullnægt. Á útflutningskjöti skal 

einnig vera firmamerki útflytjanda, sé sláturleyfishafi það ekki sjálfur. 

Sama merking gildir um aðrar sláturafurðir en kjöt, eftir því sem við á. Á merkimiða 

skal einnig stimpla viðeigandi ártal og mánaðardag þegar gripnum er slátrað, sbr. einnig 
ákvæði 31. gr. reglugerðar þessarar. 

Merkimiðar á kjöti skulu vera mismunandi litir eftir gæðaflokkum, og gildir sama regla 

um allar tegundir sláturfénaðar og aðalflokka hverrar tegundar: 

Gulur miði: Úrvalsflokkur (D ÚRVAL, UN I*, GRÍS I*). 
Hvítur miði: Fyrsti flokkur (D IA, VI, FI, HI, UKT, AK I, UN I NI, KI, FOILTR 

I, UH I, HR I, GRIS I, UNGGRIS, GYLTA I, GÖLTUR }). 
Dökkblár miði: (D IB). 
Ljósblár miði: — Annar flokkur (D II, HM, UK I, AK II, UN H,NH KH, FONM TRH, 

HR II, GRIS II, GYLTA H, GÖLTUR 1). 
Dökkgrænn miði: (D IC, FII-0, UN IN-F, KH-F, HR IO, FO H-O, GRIS IID). 
Ljósgrænn miði: Þriðji flokkur: (F HI, UK HI, AK HI, UN HI, K HI. HR). 
Rauður miði: Allt kjöt í heilbrigðisflokki 2. 

Hver skrokkur skal ennfremur stimplaður eins og lýst er hér á eftir með stimpli, sem 

sýnir kjöttegund og gæðaflokk. 

a. Skrokka af sauðfé skal stimpla á 6 stöðum alls. Stimpla skal hvorn helming á þremur 

stöðum, þ.e. á bóg, hrygg og læri. Skrokka af ungkálfum skal stimpla á sama hátt. 

b. Skrokka af svínum, folöldum, alikálfum og hreindýrum skal stimpla á 12 stöðum alls, 

hvorn helming á 6 stöðum, þ.e. á bóg, bringu, síðu, bak framantil, bak aftantil og 

utanvert á læri. Haus af svínum skal stimpla á einum stað hvoru megin. 

c. Skrokka af hrossum og nautgripum skal stimpla á 24 stöðum alls, hvorn helming á 12 

stöðum, þ.e. á háls, bringu, bóg ofantil, bóg neðantil, bak framantil, bak aftantil, síðu 

framantil, síðu aftantil, lend, læri utanvert ofantil, læri utanvert neðantil og læri 
innanvert. 

34. gr. 

, Merking í heildsölu. 

Þegar sláturleyfishafi og heildsölufyrirtæki afgreiðir kjöt í heilum skrokkum, helming- 

um, fjórðungum eða niðurbrytjað, er skylt að láta fylgja hverju stykki eða pakkningu 

tegundarheiti og gæðaflokksmerki kjötmatsins. 

35. gr. 

Merking í smásölu. 

Við sölu kjöts og annarra sláturafurða í smásöluverslunum skal auðkenna og halda 

aðgreindum afurðum af hverri búfjártegund og jafnframt gæðaflokkum af hverri búfjárteg- 

und. Ef kjöt er pakkað, skal sýna á umbúðunum lit viðkomandi gæðaflokks, sbr. 33. gr. Sé 

kjötið ópakkað í kæliborði skal merkingu hagað þannig að hún sé auðlesanleg viðskipta- 

vinum.
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VI. KAFLI 

Um störf kjötmatsformanns og yfirkjötmatsmanna. “ > 3 

36. gr. 

Ráðherra skipar kjötmatstormann og fjóra yfirkjötmatsmenn, og hafi hver yfirkjöt- 

matsmaður ákveðið starfssvæði. 

Kjötmatsformaður skal hafa yfirumsjón með þeim atriðum í reglugerð þessari, er snerta Á 

verksvið yfirkjötmatsmanna, og samræma n 

sláturafurðum á öllu landinu 

Kjötmatsformaður skal gangast fyrir námskeiðum fyrir kjötmatsmenn svo oft sem 5 A 

þykir, sbr. $1. og 52. gr. þessarar reglugerða tr og láta gera upplýsingarit og skýringarmyndir 

um kjötmat. 

    flokkun og merkingu á kjöti og ör 

  

37 

  

     

d/. gr. 

Kjötmatsformaður og yfirkjötmatsmenn skulu hafa sem fyllsta þekl kingu á verkun i 

og meðferð kjöts og annarra slåturafurda og kynna sér ávallt sem bes er 

kunna að verða á kröfum þeim, er erlendir eða innlendir neytendur og kaupendu eða 

  

umboðsmenn þeirra gera til þessara vara. Sérstaklega skal kjötmatsformaður vera vel á 

verði í þessum málum og tilkynna yfirmatsmönnum allar breytingar og nýmæli á þessu sv 

  

38. gr. 

Kjötmatsformaður skal, eftir því sem við verður komið. gera athuganir á kjöti og 

öðrum sláturafurðum, sem fluttar eru á erlendan markað og til sölu i 

framkvæma yfirmat á þeim að beiðni seljanda eða 

  

aupanda vörunnar, enda Í Í 

beiðni rökstudd ástæða til að ætla að varan standist ekki fyrra gæðamat. t.d. af völdum 

geymslu- og flutningsskemmda, eða gruns um, að varan hafi ekki verið rétt metin á 

sláturstað. Slíkt yfirmat er yfirkjötmatsmönnum skylt að framkvæma, hverjum í sínu 
“ 

umdæmi, að beiðni kjötmatsformanns og ávallt í samráði við hann. Allan kostnað, er leiðir 

    

  

      

   

af slíku yfirmati, greiðir sá er um það biður, annan en kostnað, er fylgir störfum 

firkjötmatsmanns og kjötmatsformanns, sem greiða skal úr ríkissjóði 

  

39. gr. 

  

Skylt er útflytjendum kjöts að tilkynna kjötmatsformanni með nægum fyrirvara um sölu 

kjöts í heilum skrokkum eða stykkjum á erlenda markaði. þannig að honum eða 

yfirkjötmatsmönnum í umboði hans, sé kleift að fy ð 

  

            sjast með, 

kaupanda um útlit, gæði, merkingu og umbúðir vörunnar. Í é é = 

að uppfylltar séu 

40. gr. 

Yfirkjötmatsmenn skulu kynna sér ástand slátur- og trystihúsa og bera fram kvartanir 

við b i sem þeim stjórna og þá aðila. sem hus pessi låggilda « ] 

að þeirra dómi fullnægja ekki þeim krí 

    
rra annast, ef húsin 

  

um, sem gerðar eru til slíkra húsa 

  

41. gr. 

Yfirkjötmatsmenn skulu, hver í sínu umdæmi, senda hlutaðeigandi lögreglus 
tillögur um, hverjir skulu skipaðir kjötmatsmenn í lögsagnarumdæminu. Skal vanda 

þeirra eftir því sem kostur er á og fara eftir nánari ákvæðum um það efni i 49.—50. gr. 

þessarar reglugerðar. Sláturleyfishafa ber að vera yfirkjötmatsmanni til aðstoðar við val 

kjötmatsmanna, ef þörf gerist. 
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Nú vanrækir kjötmatsmaður starf sitt, sýnir hlutdrægni við mati 

hendi á einhvern hátt að dómi yfirkjötmatsmanns, og er yfirkjötma 

víkja honum frá um stundarsakir, en tilkynna skal hann kjötmatstorma 

lögreglustjór: 

endanlega frá störfum og skipar annan kjötmatsmann í hans stað samkvæmt ábendingum 

yfirkjötmatsmanns. 

eða leysir það illa af 
    inni þá heimilt að 

ni og hlutaðeigandi 
1 

samstundis þessa ráðstöfun, sem þá víkur viðkomandi kjötmatsmanni 

  

15 
Sc. PI 

Yfirkjötmatsmenn skulu ferðast um umdæmi sitt eftir þörfum, einkum í sláturtíð, og 

haga ferðum þannig, að eftirlitið komi að sem bestum notum. Þeir skulu hvarve >tna lita eftir 

öllu því, er viðkemur slátrun, verkun og ge eymslu slátur: afurða 1 og leiðbei i 

ábótavant er. Sérstaklega ber þeim að leiðbeina kjötmatsmönnum við mat og yfirleitt kosta 

kapps um, að þeir verði sem færastir í starfi. y irkjötmatsmenn skulu skera úr ágreiningi, 

sem fyrir kann að koma um kjötmatið í daglegum störfum kjötmatsmanna í sláturhúsum. 

43. gr 

Nú verður yfirkjötmatsmaður þess vís, að sláturleyfishafi eða annar aðili brýtur gegn 

ákvæðum laga og reglugerða um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum, og ber honum þá 

að skýra hlutaðeigandi lögreglustjóra frá því tafarlaust st. fi firkjötmatsmenn og kjötmatsmenn 

skulu gefa lögreglu umsögn. séu þeir til þess kvaddir, þegar grunur leikur á að ólögleg 

kjötvara sé á markaði. 

4d. gr. 

Yfirkjötmatsmaður skal, ef hann óskar að láta af störfum, tilkynna það landbún: iðar- 

ráðuneytinu með minnst 3 mánaða fyrirvara, nema gildar ástæður séu fyrir hendi, að hann 

geti ekki sinnt starfinu. Sama gildir um uppsagnartíma kjötmatstormanns. 

Nú hefur yfirkjötmatsmaður hætt störfum og enginn verið skipaður í hans stað. 

Kjötmatsformanni er þá, með samþykki landbúnaðarráðherra, heimilt að ráða tl bráða- 

birgða einn eða fleiri menn á það svæði, þar sem yfirkjötmatsmann vantar til að annast 

aðkallandi yfirmatsstörf um stundarsakir. 

Hætti kjötmatsformaður störfum, áður en skipaður hefur verið annar í hans stað. skal 

ráðherra setja einn af yfirkjötmatsmönnunum kjötmatstormann um stundarsakir, þar til 

skipun hefur farið fram. Kjötmatsformanni ber að vera ráðherra til aðstoðar við val yfir- 

kjötmatsmanna, sé þess óskað. 

45. gr. 

Yfirkjötmatsmenn og kjötmatsformaður skulu, áður en þeir taka til starfa, rita undir 

drengskaparheit um, að þeir vilji hlíta reglum þessum og rækja skyldur þær, sem á þeim 

hvíla í starfi þeirra, með alúð og samviskusemi. 

46. gr. 

Yfirkjötmatsmönnum ber að senda kjötmatsformanni skýrslu um störf sín ár hvert og 

tilgreina nöfn og heimilisföng kjötmatsmanna. hjá hvaða sláturleyfishata þeir stari, ásamt 

upplýsingum um aðalstarf. Kjötmatsformaður skal halda skrá yfir alla kjötmatsmenn á 

landinu og senda landbúnaðarráðuneytinu skýrslu um kjötmatið ár hvert.
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47. gr 

Starfssvæði hvers yfirkjötmatsmanns skal vera sem hér segir: 

I. Frá Skeiðarársandi vestur um land að Gilsfjarðarbotni. 

2. Frá Gilsfjarðarbotni um Vestfirði til Hrútafjarðarbotns. 

3. Frá Hrútafjarðarbotni um Norðurland að Öxarfjarðarheiði. 

4. Frá Öxarfjarðarheiði suður um land að Skeiðarársandi 

Kjötmatsformaður getur lagt fyrir yfirkjötmatsmenn að þeir starfi utan sinna svæða, ef 

þörf krefur. 

VI. KAFLI 

Um þjálfun, störf og skyldur kjötmatsmanna. 

48. gr 

Lögreglustjóri skipar kjötmatsmenn einn eða eiri á hverjum sláturstað. Fer um tölu 

þeirra og val eftir tillögum yfirkjötmatsmanns. Tilgreina skal í skipunarbréfi hvaða 
búfjártegund viðkomandi matsmaður hefur heimild til ad meta. 

49. gr. 

Áður en kjötmatsmaður er skipaður til starfa skal viðkomandi sækja námskeið í 

kjötmati og hafa fengið viðurkenningu á að vera hæfur til starfsins. Að öðru jöfnu hata þeir 

aðilar forgangsrétt til að sækja slík námskeið, sem hefur lokið námi í kjötvinnsluskóla og/eða 

hefur unnið almenn sláturstörf eða við verkun kjöts og er orðið 20 ára að aldri. Skylt er 
þeim, sem óska eftir að sækja kjötmatsnámskeið að leggja fram vottorð um góða sjón og 

almennt heilbrigði. 

Kjötmatsformaður getur krafist þátttöku starfandi kjötmatsmanna í námskeiði, að 

hluta eða öllu leyti, telji hann þess þörf, enda greiði þá viðkomandi sláturleyfishafar þeim 

starfsmönnum sínum laun meðan á námskeiði stendur, svo og kostnað vegna ferða og 

dvalar. Skipaður kjötmatsmaður skal tilkynna viðkomandi sláturleyfishafa með minnst 

þriggja mánaða fyrirvara, hyggist hann láta af störfum. Sláturleyfishafi tilkynni það strax 

yfirkjötmatsmanni eða kjötmatsformanni. 

30. gr. 

Kjötmatsmaður má ekki vera fors töðumaður eða deildarstjóri í fyrirtæki því, er hann 

starfar hjá sem kjötmatsmaður. Hann má ekki vera sölumaður afurðanna á einn eða annan 

hátt, né þiggja neina auka þóknun hjá þeim sem söluna annast, og skal hann gæta fyllstu 

óhlutdrægni í starfi. 

Sl. gr. 

Námskeið fyrir kjötmatsmenn skal halda svo oft sem nauðsyn ber til að mat 

kjötmatsformanns, Framleiðsluráðs landbúnaðarins og landbúnaðarráðherra. 

Tilgangur námskeiða er að gera kjötmatsmönnum ljósar skyldur þeirra skv. lögum og 

reglugerðum, kenna þeim gæðaflokkun kjöts og leiðbeina um helstu atriði í meðferð þess, er 
varða gæðin. 

Á námskeiðum skal m.a. lögð áhersla á: 

a. Vinnubrögð í sláturhúsi þ.á.m. meðferð og frágang kjöts til frystingar eða neyslu 

b. Helstu þætti við heilbrigðisskoðun kjöts og sláturafurða. 

c. Að þekkja aldur sláturfénaðar og helstu einkenni í byggingu einstakra búfjártegunda. 

d. Að gera matsmönnum grein fyrir mismunandi verðmæti einstakra skrokkhluta og 

áhrifum mismunandi byggingarlags og fitu á verðgildi þeirra. 

Að kenna matsmönnum matsreglur og hvaða aðferðir eru bestar við framkvæmd 

matsins. 

f. Verklegar æfingar við kjötmat, merkingar kjöts og annað, sem máli skiptir í þessu efni. 

a
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52. gr. 

Kjotmatsformadur skipuleggur námskeiðin í samráði við yfirdýralækni og landbúnaðar- 

ráðuneytið. Slík námskeið skal halda við sláturhús, þar sem unnt er að slátra þeim 
búfjártegundum, sem námskeiðið tekur til. 

Á námskeiðum skal velja leiðbeinendur þannig, að dýralæknir fjalli um heilbrigðis- 
þætti, sérfróðir menn í búfjárfræði og eiginleikum kjöts um kjötgæði og meðlerð kjöts, 

verkstjórar eða menn með menntun í stjórnsýslu um verklega þætti í sláturhúsi, og reyndir 

matsmenn leiðbeini um kjötmat og merkingu kjöts. 

Að námskeiði loknu skulu þátttakendur fá mat á starfshæfni sína, sem sé byggt á bæði 
munnlegu og verklegu prófi. Standist menn prófið fá þeir leyfisbréf til kjötmatsstarfs, enda 

teljist þeir, að dómi kjötmatsformanns hafa næga starfsreynslu í sláturhúsi. Landbúnaðar- 

ráðuneytið setur að tillögum kjötmatsformanns reglur um þetta efni. 
Kostnaður við ferðir og dvöl einstakra manna á námskeiðum skal annaðhvort greiddur 

af þeim sjálfum eða sláturleyfishafa, sé maðurinn ráðinn til starfa í ákveðnu húsi. Kostnaður 

við námsgögn, fyrirlesara og aðra leiðbeinendur á námskeiðunum, svo og vegna aðstöðu til 
kennslu greiðist úr ríkissjóði. 

53. gr. 

Kjötmatsmaður skal annast mat, flokkun og merkingu á kjöti og slátri, undir umsjón 

yfirkjöfmatsmanns, eftir þeim reglum, sem settar eru í þessum efnum, og ber hlutaðeigandi 
yfirkjötmatsmanni að sjá um, að sérhver kjötmatsmaður, er byrjar í starii, fái í hendur 
gildandi reglugerðir, svo og allar breytingar, er kunna að verða gerðar á lögum eða 

reglugerðarákvæðum, er starf hans varðar. 

54, gr. 

Kjötmatsmaður skal gera verkstjóra og dýralækni aðvart, ef hann telur sláturstörlum 

áfátt, sérstaklega þeim, er lúta að þrifnaði og vöruvöndun. Hann skal fylgjast vel með 

kælingu, frystingu og annarri verkun kjöts og sláturs og reyna af fremsta megni að stuðla að 

því, að varan komist á réttum tíma í góðar umbúðir og á geymslustaði. Jafnframt ber 

kjötmatsmanni að fylgjast með flutningatækjum, sem vörurnar eru fluttar með, svo sem 

hreinlæti og útbúnaði þeirra. 

55. gr. 

Kjötmatsmaður skal ávallt sýna prúðmennsku í starfi. Hann skal hafa sem besta 

samvinnu við dýralækni eða hvern þann annan lækni eða aðstoðarmann er vinnur við 
heilbrigðisskoðun. Þá skal kjötmatsmaður í samráði við sláturhússtjóra stuðla að því, að allt 

sem ábótavant er við sláturstörfin, sé lagfært svo fljótt sem auðið er. 

Kjötmatsmaður skal ganga ríkt ettir því, að heilbrigðisskoðun fari fram, áður en 

flokkun og merking hefst. Mat á kjöti eða öðrum sláturvörum er ólögmætt án undangeng- 

innar læknisskoðunar, sbr. 6—8. gr.laga um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum nr. 

30/1966. 

56. gr. 

Ef kjötmatsmaður, innleggjandi kjöts eða sláturleyfishafi telur sig Órétti beittan eða 

verða fyrir óréttmætum ásökunum, hver af annars hálfu, getur viðkomandi skotið slíkum 
ágreiningi tl úrskurðar yfirkjötmatsmanns eða kjötmatsformanns.
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57. gr. 

Kjötmatsmönnum er skylt að gæta þess vandlega, að merkimiðar, merkiplötur og 

umbúðir séu ekki notaðar á annan hátt en við á skv. reglugerð þessari. 

Kjötmatsmaður skal halda dagbók um hve mörgum skepnum er slátrað dag hvern af 

hverri tegund búfjár: sauðfé, nautgripum, hrossum o.s.frv. og láta tölu þeirra í té 
hlutaðeigandi yfirkjötmatsmanni eða kjötmatsíormanni, sé þess óskað. 

58. gr. 

Kjötmatsmenn skulu, áður en þeir taka til starfa, undirrita drengskaparheit um að 
rækja starf sitt af alúð og samviskusemi og fara eftir þeim reglum, sem settar eru um það. 
Lögreglustjóri stílar þeim heitið. 

59. gr. 
Kauptaxti kjötmatsmanna skal vera 50% hærri en umsamið verkamannakaup skv. 

meðaltaxta á viðkomandi vinnustað og greiðir hlutaðeigandi sláturleyfishafi kaupið. Í stað 
þess að miða við launataxta er aðilum heimilt að semja um fast matsgjald fyrir hvern grip 
eða um annað kaup en hér er tilgreint, beri nauðsyn til. 

60. gr. 
Kjötmatsmaður skal, eftir því sem við verður komið, aðstoða dýralækni eða hvern 

annan kjötskoðunarlækni við heilbrigðisskoðun búfjárafurða í sláturhúsi og vera aðstoðar- 
og trúnaðarmaður hans, sérstaklega um pökkun, flutninga og útskipun á vörum á erlenda 
markaði. 

VILL KAFLI. 

Um þjálfun, störf og skyldur verkstjóra. 

ól. gr. 
Hver sá sem ráðinn er til starfa sem verkstjóri eða sláturhússtjóri í sláturhúsi, skal hafa 

sótt námskeið í verkstjórn, samkvæmt námsskrá verkstjórnarfræðslunnar. Jafnframt skal 
hann hafa sótt námskeið þar sem slátrun og sláturstörf eru kennd. 

IX. KAFLI. 

Refsiákvæði og gildistaka. 

62. gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt ákvæðum 14. gr. laga 
nr. 30 28. apríl 1966. Með mál úr af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

63. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 30 28. apríl 1966 um 
meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum, öðlast gildi Í. september 1988. Frá sama tíma 

fellur úr gildi reglugerð nr. 442 21. desember 1977 um slátrun, mat og meðferð sláturafurða 
og reglugerðir nr. 340 23. júlí 1981, nr. 342 15. júlí 1986 og nr. 372 5. ágúst 1987 um 
breytingu á þeirri reglugerð. 

Landbúnaðarráðuneytið, 6. apríl 1988. 

Jón Helgason. NE 

Jón Höskuldsson.
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REGLUGERÐ 

um opinber innkaup og starfsemi Innkaupastofnunar ríkisins. 

Skipulag opinberra innkaupa. 

I. gr 

Opinber innkaup heyra undir fjármálaráðuneytið, sbr. auglýsingu nr. 96 31. desember 

1969, um staðfestingu forseta Íslands á reglugerð um Stjórnarráð Íslands. 

2. gr. 

Fjármálaráðherra skipar þriggja manna stjórn opinberra innkaupa til tveggja ára í senn. 

rn
 

Innkaupastofnumn ríkisins. 
> 

IT I 

stofnun, og er stjórn opinberra innkaupa BD
 

., 

A vegum ríkisins skal rekin innkaup: 

jafnframt stjórn stofnunarinnar. 

  

nir sem reknar eru fyrir reikning 

ríkissjóðs að öllu eða einhverju leyti. Ber stofnunum þessum að láta innkaupastofnunina 

annast innkaup sín. 
Fjármálaráðherra getur þó að fenginni umsögn stjórnarinnar heimilað einstökum 

ríkisstofnunum eða ríkisfyrirtækjum að annast eigin innkaup. Ríkisstofnanir skulu haga 

viðskiptum sínum í samræmi við ákvæði laga um opinber innkaup og hlíta fyrirmælum 

   

stjórnar opinberra innkaupa. 

4. gr. 

Fjármálaráðherra skipar forstjóra til fjögurra ára í senn að fenginni umsögn stjórnar. 

Forstjóri má hvorki hata á hendi önnur störf, er snerta verslun og viðskipti, né vera í 

stjórn verslunarfyrirtækja. Hann skal hafa alhliða þekkingu og reynslu í viðskiptum. 

  

Forstjóri ræður starfslið í samráði stjórn stofnunarinnar. Enginn starfsmaður 

innkaupastofnunarinnar má annast viðskipti við fyrirtæki þar sem hann hefur hagsmuna að 

gæta. 

6. ør. 

Innkaupastofnun ríkisins annast innkaup á innlendum og erlendum markaði á vörum og 

þjónustu fyrir opinberar stofnanir og fyrirtæki, rannsakar sameiginlegar þarfir á vörum og 

þjónustu og beitir sér fyrir samræmdum innkaupum. Einnig skal stofnunin láta í té 

viðskiptalega aðstoð og leiðbeiningu um einstök innkaup eftir því sem þörf gerist. 

Stofnunin ráðstafar eignum ríkisins sem ekki er lengur þörf fyrir. Fjármálaráðherra 

getur ákveðið aðra málsmeðferð við sölu eigna ríkisins, þar á meðal fasteigna og skipa. 

7. gr. 

Innkaupastofnun ríkisins skal viðhafa þá meginreglu að kaupa ekki inn aðrar vörur en 

þær, sem fyrirfram er vitað að ríkisstofnanir þarfnist, eða þær hafa pantað hjá stofnuninni. 

Stofnuninni er eigi heimilt að binda fjármuni umfram fjárútvegun einstakra stofnana í 

kaupum á vöru og þjónustu, nema til komi heimild fjármálaráðuneytis
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Þeirri meginreglu skal fylgt að bjóða kaup á vörum og þjónustu til reksturs og 

fjárfestinga. Skal tilboða med hæfile; Jafnan skal tekid bvi bodi sem 

hagkvæmast er miðað við verð, vörugæði Aðra skilmála. Skylt er að veita 

tilbjóðendum upplýsingar um h i ers vegna. Ef adstædur eru ekki 
fyrir hendi til ú i pastofnun rikisins, semja vid vidskipta 

aðila til ad tryggja sem hagkvæmast i, afgreidslu og annad sem måli skiptir. 

  

    

boðs, að mati stjó     

    

zar ríkisstofnunum og fyrirtækjum allar vörur á 

nkvæmt gjaldskrá sem fjármálarát Öherra samþykkir. 

ndi undir rekstri stofnunarinnar. 

Innkaupastofnunin selur eða 

kostnaðarverði að 1          
ÁL tr t, r 
obætti Oknun sal Ke

n 

Gialdskråin skal midast vid að bóknu 

  

    Innk: rupast« fnun ríki 

ríkisstofnunum í té skrá vfir slíka 

umninga við einstaka viðskiptaaðila og lætur 

Ber ríkisstofnunum að beina viðskiptum 

  

sínum til beirra aðila. 

  

Ríkisstofnunum er skylt að veita Ínnkaupastofnun ríkisins EPP! lysingar um innkaup å 

ilkynna stofnuninni ef gædakråfur og 

  

vorum og þjónus stu, beg if 

  

aðrir skilmálar af hendi seljanda eru ekki 

Innkaupastofnun ríkisins anna verkefni sem henni er falið með sérstökum 

lögum. Samkvæmt 14. 

  

er henni falið að annast útboð, bókhald og 

      

13. gr. 

Reikningar Innkaupastofnunar ríkisins skulu endurskoðaðir af ríkisendurskoðun og 

yirtir í B-hluta ríkisre 

  

Verksvið forstjóra. 

Forstjóri anna 

eiðum hennar og 

    

   

og ber ábyrgð á fjár- 

staðgengill störfum hans. 

eggur áætlunina fyrir stjórn til 

  

Forstjóri gerir tillögu 

meðferðar. Á ið frá ársskýrslu. 

  

       

  

   

fundi hennar og sér um framkvæmd á sam- 

til stjórnar um ákvarðanatöku í sambandi 

Forstjóri tekur ákvarðanir um almenn útboð 

Forstjór í 

  

kktum, sem stjórnin ge 

  

við útboð, tilboð og kaup á vörum og 

  

og vörukaup eftir nánari ákvörðun 

    

Stjórnin skal gæta þess að opinb agað á sem hagkvæmastan hátt og 
   

í samræmi við tilgang laga um opinbe



      

'ðgefandi um undirbúning útboða á vegum Innkaupastofnunar ríkisins        

  

ríkisstofnana og eru útboðslýsingar háðar samþykki hennar. Hún fyl 

  

mnkaupa( 

  með framkvæmd útboða svo og innkaupum á vörum og þjónustu og samræmir starfsað- 
   

ferðir. 

afgreidd viðskipti við fyrirtæki eða 

fyrir. Stjórnin getur ákveðið um kaup 

  

Stjórnarmenn skulu víkja úr sæti ef rædd eru 

i hlutdeild i eda gæta hags 
å vorum og „ þjó 'nustu samkvæmt tilboðum á í grundvelli útboða að fenginni umsögn forstjóra 
    

og forstjora hlutaðeigandi stofnunar. Ef ástæða þykir til skýtur stjórnin málefni til úrskurðar 

  

19. gr. 
x 

t ) skuli fara fram, þegar um innkaup er að ræða, ef vafi Stjórnin ákveður hvort útl     

leikur á að útboð henti eða aðrar innkaupaaðferðir þykja henta betur. Einnig setur stjórnin KU 

rum fyrirkomulag minnihåttar innkaupa rikisstofnana. 

    

Reglugerð bessi er sett samkvæmt heim I 52/1987, um opinber innkaup, og 

öðlast begar gildi. Jafnframt er reglugerd nr. 164/1959, um Innkaupastofnun rikisins, numin 

  

Fjármálaráðuneytið, 14. apríl 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson.   
Þórhallur Arason. 

Nr. 190 | 28. mars 1988 

REIKNINGUR 

Tryggingarsjóðs viðskiptabanka fyrir árið 1987. 

REKSTRARREIKNINGUR 1987. 

Tekjur: 

Árgjöld viðs kiptabanka HR 

Verðbætur og vextir af verðbréfum 

Vaxtatekjur af bankainnistæðum ..... 

    

Gjöld: 
Stjórnarlaun ................ HIRÐ 464 001 

Ánnar rekstrarkostnaður ............0..0.0. 00. 324 984 

Launaskattur ........0...0..... 16 240 

Verðbreytingagjöld ..........0.0. 000. 12 233 960 

Gjåld alls 13 039 185 

Hreinar tekjur 83 172 526 
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EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 1987. 

Eignir: 

Innistæða í Seðlabanka Íslands 2... eee 5 836 406 

Åfallnir vextir ................ AÐ a Í 183 378 

Verðbréf ............ IR bu nuuvesevee …… 143 420 660 
  

150 440 444 

Skuldir og eigið fé: 

Skuldir 

Ogreiddur launaskattur ...... sr nerrsee 

nm 
A
 

E
 a 5 a ø =>
 

Eigið té. 

Frá fyrraári ................... SANNAR negee 

Hreinar tekjur skv. rekstrarreikningi ........................... 
Verðbreytingagjöld ........000000 SR 

Eigið fé alls 150 424 

Áritun endurskoðenda. 

  

204 

50 0 440 „444 

Ársreikning þennan fyrir Tryggingarsjóð viðskiptabanka höfum við endurskoðað. 

Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreik ningi 1987, efnahagsreikningi 31. desember 

1987, 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 1987. 

Reykjavík, 9. febrúar 1988. 

Stefán Svavarsson, Gunnlaugur Arnórsson, 
lögg. endurskoðandi aðalendurskoðandi 

Seðlabanka Íslands. 

Aritun stjórnar. 

Reykjavík, 24. mars 1988. 

Arnljótur Björnsson. 
Olafur Örn Ingólfsson. Harald S. Andrésson. Valur Valsson. 

Staðfesting viðskiptaráðherra. 
1 Ársreikningur þessi staðfestist hér með sbr. 13. gr. rg. nr. S4/1986. 

Viðskiptaráðuneytið, 28. mars 1988. 

Jón Sigurðsson. 

Tryggvi Axelsson.
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191 460 18. april 1988 

AUGLYSING 

um starfsleyfi fyrir Malbikunarstöðina Hlaðbæ — Colas hf., 

Hellnahrauni í Hafnarfirði. 

1. Almenn ákvæði. 

Stöðinni er heimilt að framleiða olíumöl og malbik. Þess skal gætt að ekki sé um að 

ræða sérstaka mengun vegna óeðlilegs álags á tækjakost 

Stöðin skal sjá um að á öllu athafnasvæðinu sé gætt fyllsta hrei 

úrgangi komið fyrir í samráði við Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar. 

Girða skal lóð fyrirtækisins af og þannig frá henni gengið, að ekki verði um að ræða 

fok úr efnishaugum, sem „geymdir verða á svæðinu. Skal um þetta haft samráð við 

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar 

Sé óskað eftir að gera umtalsverðar breytingar eða stækkun á stöðinni, skal greina 

Hollustuvernd ríkisins og Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar skriflega frá því 

Hollustuvernd ríkisins getur að höfðu samráði við umsagnaraðila lagt til við 

heilbrigðisráðherra að starfsleyfið verði endurskoðað, ef í ljós koma skaðleg áhrif á 

umhverfið, sem ekki voru ljós fyrir. Sama gildir ef almennar kröfur, ráð og tæki koma 

til aukinna mengunarvarna 
Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer skv. lögum nr. 

46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum 

Um byggingar og annað á svæðinu skal fylgja byggingarreglugerð og brunamálasam- 

þykkt. 

  

   

  

g skal öllum 

    

   

  

2. Varnir gegn ytri mengun. 

Malbikunarstöðin skal koma í veg fyrir rykmengun vegn! 

sandi, eftir því sem kostur er. flytja efni frá kaldmöturum skulu vera 

innbyggð. eða þannig frá þeim gengið á annan hátt, að ekki verði um fok á jarðefnum 

að ræða. Fallhæð efnis við fli utning í kaldmatara skal aldrei vera meiri en 2 m. 

Flutningstæki sem tekur við steinefnum eftir þurrkun, svo og eftirfylgjandi sigti, vogir 

og blöndun með asfalti skal allt vera innbyggt. 

Brennaraloft frá þurrkara skal hreinsa í sérstökum rykhreinsibúnaði. Utblástursloft 

má eftir að hafa farið í gegnum hreinsibúnaðinn ekki innihalda meira en sem nemur 

100 mg af ryki í normalrúmmetra. Heildarryk frá aði má ekki vera meira en 

sem nemur 0,04 kg fyrir hvert framleitt 

Útblástursloft frá rykhreinsibúnaði skal 

hæð yfir gólfi 

Skorsteinn skal útbúinn í samráði við Hollustuvernd ríkisins, þannig að auðvelt sé að 

ramkvæma mælingar til að fylgjast með styrk ryks í útblástursloftinu 

Athai nasvæði malbikunarstöðvarinnar skal lagt bundnu slitlagi, eftir því sem þurfa 

þykir að mati Heilbrigðisnefndar Hafnarí jarðar. Rennslishalli skal vera að niðurtöll- 

um tengdum fráveitu. Þau svæði, þar sem malbik er flutt í geymslusíló og sett á 

flutningstæki, og þar sem flutningstæki eru úðuð eða borin olíu, skulu steypt og vera 

með sérstökum niðurföllum. 
Allt fráveituvatn frá athafnasvæðinu, sbr. grein 2.6., skal leiða gegnum olíugildrur, 

áður en það er leitt burt. Slíkt féáveituvatn skal viðdvöl í 

   flutnings á steinmulningi og 
   

Færibönd sem 

    

onn afr     eiða út í gegnum skorstein minnst 15 m að 

  

hafa a.m.k. einnar klst 

olíugildru. Yfirborðshleðsla gildrunnar skal ekki vera meiri en 2 m/m' á klukkustund. 

Fjarlægja skal olíu reglulega úr gildrunni. 

Frá og með 1. janúar 1992 skal allt fráveituvatn frá athafnasvæðinu og aðstöðu á 

staðnum leitt í holræsi til sjávar, niður fyrir stórstraumsfjöruborð. Þannig skal trá
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fráveitunni gengið, að hún hindri ekki notkun strandar og sjávar við ströndina á 
Straumsvíkur — Hraunvíkursvæðinu til fiskeldis. Þar til þetta ákvæði verður uppfyllt 
skal allt fráveituvatn leitt í rotþró, sem Hollustuvernd ríkisins og Heilbrigðiseftirlit 
Hafnarfjarðarsvæðis viðurkenna. 

2.9. Í kringum bennsluolíutank skal steypa þró sem rúmar innihald tanksins. Loki skal 

vera staðsettur við hvern tank innan þróar. 
2.10. Malbikunarstöðin skal sjá til þess að hávaði sé takmarkaður eftir því sem kostur er. 

Hávaði við lóðarmörk skal eigi vera meiri en 70 dB (A.leq). 
2.11. Verksmiðjan skal sjá svo um, að allur mengunarvarnarbúnaður sé ávallt í fullkomnu 

lagi og að ráðstafanir til varnar mengun haldi upphaflegu gildi sínu. 

Hata skal reglulegt eftirlit með búnaðinum og halda skrár yfir niðurstöður. 
Fulltrúum mengunarvarna- og heilbrigðisnefndar skal heimill aðgangur að þessum 
upplýsingum þegar óskað er. Viðhald alls búnaðarins skal vera fyrirbyggjandi og m.a. 

taka mið af eðlilegum endingartíma hinna ýmsu hluta. Þá skal varahlutalager einnig 
við það miðaður. 

3. Gjaldskrá. 

Malbikunarstöðin skal árlega í samræmi við gjaldskrá nr. 355/1986 greiða eftirlitsgjöld 
eins og þau eru ákveðin á hverjum tíma. 

Efttirlitsskyldum fyrirtækjum er skipt í fjóra flokka skv. gjaldskránni. Malbikunarstöð 
Hlaðbæjar — Colas hf. flokkast í 3. flokk. Gjaldið skal standa undir starfsleyfisvinnslu og 

eftirliti Mengunarvarna Hollustuverndar ríkisins sem verður skv. 3. gr. gjaldskrárinnar. 

4. Gildistími. 

Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við 5. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun. sem sett er með stoð í 3. 

gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit, öðlast gildi þegar í stað og gildir 
til næstu 12 ára frá og með útgáfudegi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. apríl 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

Ingimar Sigurðsson. 

5. apríl 1988 Nr. 192 

REGLUGERÐ 

um holræsi í Ólafsfjarðarkaupstað. 

I. gr. 
Þegar Ólafsfjarðarkaupstaður hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið 

svæði eða þar sem bærinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun holræsa, er húseig- 
endum, sem þar eiga húseignir og til holræsa geta náð, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá 
húsinu er flytji allt skólp frá því út í aðalræsið. 

Regnvatn af húsum og lóðum skal einnig, ef unnt er, leiða í ræsið eða í sérstakt 
regnvatnsræsi, ef gert er. 

Vanræki einhver að láta gera holræsi innan hætfilegs frests, sem bæjarstjóri ákveður, 
getur bærinn látið vinna verkið á kostnað húseiganda.



    

     

  

Ólafsfjarð: rkaupstaður læt sem 

hann lætur byggja. Skulu stútar 

Við raðhús og fjölbýlishús m 

ló Séu gerðir sérsta it að 

h: frárennslisk e inari 

fy rirmælum 

greinar sker É 

   
    Bæjarstjóri og b      framkvæmda er varð: 

jón alla. Bæjar 
   

   

        

   

umsjónarmann     
rolræsakerfinu. 

     Húseis: skal Í >1 

hlýða fyrirmælum bæjartæki till 

lagningu ræsanna t lýtur, e í að vel og 

  

örugglega sé 
  

Áður en h iseigar id 

urt isjónarmanni f 

  

1 Allt efni til holræsagerdar 
byggingasamþykkt, en auk þess £ 

nýjungar á því sviði er að ræða. 

Bæjartæknifræðing í 

húseiganda, þar sem ástæða þykir til 
    ur gefi IT       

    

Bannað er að láta renna í holræsak 

efni, sem valdið geta skemmdum á holr 

  

   

      

Kostnaður við aðalholræsakerfið greiðist úr bæ) andast t bann kostnad 

ber húseigendum, sem húseignir eiga við götu, 
að greiða stofngjald skv. r 

stofngjalds at hverri húseign, sem í tengd í 

hefur yfirtekið og eins um húseignir, sem vegna sérstakr 

aðalholræsakerfinu, skal húseiganda skylt að greiða árlegt holræs: 

af hinu opinbera fasteignamati húss og lóðar eins og þa 

álagningarstofn fasteignaskatts. 

  

   

    

  

bæjarins eð: 

a aðstæðna þurta ekki 

  
  

jald, sem nemur 0,1 

      notat 

Lågmark holræsaårgjalds skal bæjarråd ákveða árle 

almenna fasteignaskatts veitir ekki rétt til undanþágu Í 

Bæjarstjórn er heimilt, fyrir eitt ár í senn vegna sérstakra mikilvægra verkef 

holræsamálum, að hækka hið árlega holræsagjald án staðfestingar viðkomandi ráðune 

Að öðru leyti er bæjarstjórn heimilt að hækka eða lækka gjaldið allt að 50%, án stað- 

festingar ráðuneytisins. Slík ákvörðun gildir fyrir eitt ár í senn. 

  

    

ga. Undanþága frá greiðslu hins 

eiðslu holræsaí | 
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8. gr. 
Holræsagjaldid greidist af huseiganda og er hann einn ábyrgur fyrir greiðslu þess 

gagnvart bæjars]6d1. 
Kröfur sem bæjarsjóður kann að öðlast skv. reglugerð þessari má taka lögtaki á kostnað 

gjaldanda og er gjaldið tryggt með lögveði í húseigninni. 

Gjalddagi holræsaárgjalds er 1. janúar ár hvert, en bæjarstjórn getur ákveðið að 

innheimta það á fleiri gjalddögum um leið og hinn almenni fasteignaskattur er innheimtur. 

9. gr. 
Ákvæði þessarar reglugerðar ná til allra holræsa, sem bærinn hefur látið gera enda 

annist hann viðhald og endurnýjun þeirra, annarra en ræsa, sem eru hluti af frárennslislögn 

fasteignar og innan lóðarmarka hennar. 
Húseigendum er skylt að annast viðhald og endurnýjun ræsa frá húsum sínum að aðal- 

ræsi, skv. ákvæði 3. gr. um fyrirmæli bæjartæknifræðings eða umsjónarmanns. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum, nema þyngri refsing lggi við að lögum. 
Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið með sem opinber mál. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Ólafsfjarðar hefur samið og samþykkt staðfestist hér 

með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. apríl (988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

30. apríl 1988 Nr. 193 

GJALDSKRÁ 
fyrir heilbrigðiseftirtit á starfssvæði heilbrigðiseftirlits Eyjafjarðar. 

Ll. gr. 

Upphæð eftirlitsgjalda samkv. 4. gr. reglugerðar nr. 157/1985, með breytingu nr. 128/ 

1987, verði sem hér segir! 

1. flokkur 200. ennen ennen kr. 6 000,00 

2. flokktr 20... uskrevne kr. 13 906,00 

3. flokkur 0... rrrss kr. 25 000,00 

4. flokkur 2. nens kr. 39 000,00 

2. gr. 

Gjaldskrá þessi sem samin er og samþykkt af sveitarstjórnum á svæði heilbrigdiseftirlits 

Eyjafjarðar staðfestist hér með samkv. 5. gr. 6. ti. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit, til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. mars 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

fngimar Sigurðsson.
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AUGLYSING 
um breytingu á auglýsingu nr. 112 19. febrúar 1988, um tilgreiningu 

einingartölu vara í aðflutningsskýrslu. 

Í. gr. 

Eftirtalin tollskrárnúmer falli brott úr upptalningu 1. gr. auglýsingarinnar: 

2208.1001 — 2208.1009, 4410.1001 - 4411.9909, 4412.1101, 4412.1201, 4412.1901, 4412.2101, 

4412.2901, 4412.9101, 4412.9901, 4413.0001 - ( 4413.0009 og 8715.0000. 

I or 

15. gr. tollalaga nr. 55/1987 til að öðlast gildi 

q 

Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimild 

þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 15. apríl 1988. 

F.h.r. 

Indriði H. Þorláksson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

18. april 1988 

AUGLYSING 

um staðfestingu á söluumboðseyðublaði og söluyfirlitseyðublaði 

Félags fasteignasala. 

Hér með staðfestir ráðuneytið samkvæmt 3. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 520/1987, sbr. 9. 

gr. og 10. gr. laga um fasteigna- og skipasölu nr. 34/1986, sbr. lög nr. 10/1987, eyðublað fyrir 

söluumboð og eyðublað fyrir söluyfirlit sem Félag fasteignasala hefur látið gera og birt eru 

sem fylgiskjöl með auglýsingu þessari. 

Jafnframt er felld niður staðfesting á sölueyðublaði sama aðila samkvæmt auglýsingu 

nr. 568/1987 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 18. apríl 1987. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. ER 
Jón Thors.
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SÖLUUMBOÐ Fylgiskjal 1. 
  

  

Félag fasteignasala, eyðublað nr. 1,0 staðfest af dómsmálaráðuneytinu skv. ákvæðum 9 gr. laga um fasteigna- og 
skipasölu nr. 34/1986, sbr. 2. gr. reglugerðar nr 520/1987 
  

Undirrit........ veitir hér með 

umboð til að annast sölu eignarinnar 

    

  

  

Þinglesinn eigandi KL Sími 
Eigandi eignarinnar 

Kennitala Simi H V. 

Heimilisfang 
; Umboðsmaður eiganda Kt Sími 

Maki eiganda   

Kennitala Sími H v.         

Umboð þetta nær til þess að leita eftir tilboðum í eignina, semja kaupsamning, skuldabréf, afsal og aðra þá löggerninga sem tengjast sölu eignarinnar. 

Um samskipti aðila, framkvæmd og tilhögun starfa fasteignasalans, sem og um greiðslu kostnaðar, skal fara sem hér að neðan greinir. 

  

TILHÖGUN SÖLU, SÖLUÞÓKNUN 
  

  

  

  

Eignin er sett í OD einkasölu {3 almenna sölu 

Söluþóknun skal vera % at söluverði eignarinnar er greiðist við undirritun kaupsamnings. 

AUGLÝSINGAR 

| Í) Fasteignasali auglýsir á sinn kostnað sinni á venjulegan hátt í eindálki, og síðan að beiðni og á kostnað eiganda sinnum á venjulegan hátt í eindálki, 
og áætlast sá kostnaður kr   
DO Eignin skal auglýst með sérauglýsingum samkvæmi sérstöku samkomulagi. 

Q Eignin skal ekki auglýst 

Venjuleg augl ysing í eindálki er 1.5—2.0 dálksentímetrar. Útlagður auglýsingakostnaður skal greiddur samkv. gjaldskrá dagblaðs hverju sinni 

  

GILDISTÍMI 

Urnboðið gildir daga, eða uns eignin hefur verið seld | 

  

GREIÐSLUSTAÐUR KAUPVERÐS 

  

Ef eignin verður seld samkvæmt umboði þessu, skal greiðslustaður kaupverðs verða á bankareikning nr hjá | 

Eigandi reikningsins er 

  

ÖFLUN UPPLÝSINGA VEGNA GERÐAR SÖLUYFIRLITS UM EIGNINA SBR. 10. GR. L. NR. 34/1986 

  
Vegna gerðar söluyfirlits skal eigandi innan þriggja daga leggja fram eftirtalin gögn: | 
(1) Veðbókarvottorð, (2) afrit af öllum skuldabréfum áhvilandi á eigninni og kvittanir fyrir síðustu greiðslum af öllum áhvílandi lánum, (3) tilkynningu um fasteignamat, 

{4) fasteignagjaldseðil og greiðslukvittanir fyrir gjöldunum. (5) brunabótamatsvottorð og greiðslukvittun vegna brunatryggingar, (6) yfirlit u um stöðu hússjóðs auk 

upplýsinga um yfirstandandi eða væntanlegar framkvæmdir, (7) afrit af eftirtöldum skjöl eldra afsal eða ár, ki „sé kvaðir, 

(8) samþykktar teikningar. 
  

Fasteignasala er heimilt að afla upplýsinga um stöðu áhvilandi veðskulda hjá skuldareigendum eða innheimtuaðilurn skulda, reynist það nauðsynlegt. 

  

Fasteignasali lýsir því yfir að hann tekur að sér sölu eignarinnar samkvæmt söluumboði þessu og lýsir því yfir að hann mun rækja störf sín af alúð og samviskusemi 

og í samræmi við ákvæði laga nr 34/1986 

Framangreind eign var skoðuð hinn Lá og skoðunargjald kr með söluskatti greiil, sem skal dregið frá söluþóknun ef af sölu verður 

Það athugist að öll þjónusta fasteignasala er söluskattsskyld 

Til staðfestu framanrituðu hafa aðilar ritað nöln sín hér undir 

    
Eigandi /umboðsmaður eiganda Staður og dagsetning 

    
Samþykki maka. Fasteignasali/umboðsmaður fasteignasala
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Félag fasteignasala, eyðublað nr 20 staðfest af dómsmálaráðuneytinu skv. ákvæðum 10. gr. laga um fasteigna- og skipasölu 

nr. 34/1986, sbr 2 gr reglugerðar nr 520/1987 

SÖLUYFIRLIT 
  

Fasteign 

  

  

  

  

      

18. apríl 1988 

Fylgiskjal Íl. 
  

  

  

  

  

  

  
  

      
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Söluumboð gildir til einkasala alm. sala 

Hvenær skoðað skoðunarmaður 
Kennitölur Símar 

Eigandi H 
Maki v 

Leigjandi 

Umboðsm eig 
Þingl eig | 

Skráning eignar skv skrá Fasteignamats ríkisins (eignarhluta skal færa í % ef eign er ekki sérmetin) 

Sveitarfélag —  Staðgreinir/ Þjóðskrárnr Mhl Nh Nr. íb Mhl Nh Nr ib. | Eignarhluti % 
t— T T 

enn EN s I} 
Brunabótamat m.v bvt Fasteignamat (hús) Lóðarmat Fasteignamat alls Leigutekjur a mánuði 

T T 
Íbúð | | | 

Bilskúr | | 
! 

l ! 

Byggingarefni Byggingargerð Byggingarár Flatarmál Afhending 
- . ” ” 

Íbuð | | | 
Bilskur | 

Fasteignagjöld 19 kr Brunatr iðgjald 19 kr Húsgjöld á mánuði kr 

Lóðarréttindi Kvaðir Lýsing bílskúrs 

Upphitun Gler | Þvottahús Inngangur | Lóð 

| 
Fyrirhugaðar endurbætur Gallar 

| 

Nánari lýsing 

Söluverð | Útborgun Vfiteknar skuldir Eftirstóðvar 

| | 
Greiðslustaður kaupverðs: 

Sundurliðun áhvílandi veðskulda (Y = yfirtekið, Á = aflýsist, S = samkomulag) 

Veðr Í skuldareigandi TÞags veðbr | Gjalddagar | Vextir | Vísitala | Upphafleg fjárhæð | Ehirstöðvar nú án vísitölu/með vísitölu — | VAS |Fjöldi 
| | | | afb 

| | | | 
| | | | 

| | | | | | | | 

| | | | | 
| | | 
| Lo | | | 
| | | | | 

| FE | | 
| | | | 

I Í 
| | | i | | 

| | | | 
| | | | | 
| Í Í | | Í i     
  

Vanskil ef einhver eru, á veðrettum alís kr



april 1988 467 

  

   

    
| | 

  

    uldabrefa 

   



Nr. 196 468 12. apríl 1988 

SAMÞYKKT 

um stjórn Vestmannaeyja og fundarsköp bæjarstjórnar. 

Í. kafli 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Vestmannaeyja er skipuð 9 bæjarfulltrúum kjörnum skv. Hl. kafla 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og ll. 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 Vestmannaeyja 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. 

á. gr. 

Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

5. gr. 

Bæjarstjórn annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 

samþykktum. 
Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bærinn taki að sér verkefni, sem varðar íbúa bæjarins 

sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 

6. gr. 

Meðal verkefna bæjarstjórnar Vestmannaeyja eru: 

1. Að kjósa forseta og varaforseta bæjarstjórnar, bæjarráð og aðrar nefndir, ráð og 

stjórnir skv. VÍ. kafla sveitarstjórnarlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessarar og 

skoðunarmenn til að annast endurskoðun ársreikninga bæjarins skv. VIII. kafla 

sveitarstjórnarlaga. Ennfremur að ráða bæjarstjóra og aðra fasta starfsmenn bæjarins 

skv. VII. kafla fyrrnefndra laga sbr. og Vi. kafla þessarar samþykktar. 

2. Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

3. Að stjórna fjármálum bæjarins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIL. katla svettar- 

stjórnarlaga sbr. og Il. kafla samþykktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

11. kafli 

Um fjármálastjórn bæjarins. 

i 7. gr. 

Á fyrsta ári hvers kjörtímabils skal bæjarstjórn semja þriggja ára áætlun um rekstur, 

framkvæmdir og fjármál bæjarins, og skal þessi þriggja ára áætlun vera til leiðbeiningar við 

gerð árlegrar fjárhagsáætlunar bæjarins. Áætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við 
afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár.
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& 

  
1 fjårhagsåætlun bæjarsj6ds, bæjarfyrirtækja og -stofnana fyri 

að undangengnum tveimur umræðum í bæjarstjórn sbr. 24. gr    
tar þessarar 

tárhagsáætlun skv. 1. mgr. skal bæ Jarstjórn sækja skriflega 

stæður f 

    

  

   

          

      

   

  

1 

Ef „bs t ec af 
Ef ekki tekst að afg 

I LAR um frest tl 

Form fiå 

  

form ársreikninga bæjarins, og 

; áætlunar um fjármagnshreyfingar. 
  

æjarstjórn ákvarðanir um nýtingu tekjustofna 

ef um það er að ræða og um ráðstöfun 

breytinga 1. Þá skal við gerð fjárhagsáætl- 

yrjun fjárhagsárs og áætla fyrir þeim 

“ eltufjárstöðunni, 

  

í 

unar hafa hliðsjón af „veltu 

    

Fjárhagsáætlun skv. 8. gr. skal vera meginregla um fjármálastjórn bæjarins á 
fjárhagsárinu og ekki 1 reiða fé úr bæjarsjóði nema heimild sé til 
þess í fjárhagsáætlun, samningsbundin eða samþykkt af bæjar- 
stjórn. 

Samþykki bæjars 

Íramt taka ákvörðun um, hv 

útgjalda, auknum tekjum eða lánsfé. 

jafn- 

  

itan fjårhagsåætlunar, skal hún 

    

eirra utgjalda s.s. med lækkun annarra 

>såætlunar breyst verulega, s.s. ef verdlagsbreytingar Hafi forser 

hafa orðið veru 

        

   
arf > gert, er meiri 

nina. Slíkar breytingar í 

  

  
ejarstjórn heimilt að endurskoða 

fjárhagsáætl "jarstjórn við eina umræðu í bæy: 
enda hafi Dreytingartil tillögurnar verið sendar r bæjarfulltrúum með fundarboði og dagskrá 

t.k. fimm sólarhringum 

     rstjórn, 

  

rstjórnarfund.     

      

sjóðs í 
  

eg fyrirtækja 
88. gr. svei tarstjórnarla iga sbr. 82. og 83. gr. sömu 

Bæjarstjórn skal hafa lok 

hans egt síðar en fi junilok år hv 
L 

   
    

Íslands o     af ársreikningnum ska est g félagsmálaráðuneytinu fyrir 

útí ár hvert. Viðurlög skv. 2. mgr. 88. gr. sveitarstjórnarlaga liggja við vanrækslu 

  

bæjarstjórnar á afgreiðslu og skilum ársreikninga 

Í{i. kafli 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

10 
iz. BT. 

Bæjarstjórn heldur fundi samkvæmt nánari ákvörðun bæjarráðs. Fundir bæjarstjórnar 

skulu haldnir eigi sjaldnar en mánaðarlega og ar aga eru fimmtudagar að öðru jöfnu 

Bæjarstjórnarfundir skulu að jafnaði hetij . Heimilt er að fella niður fundi í 

bæjarstjórn í allt að tvo mánuði að sumarl: igi 

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 
æjarfulltrúa 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. 6l. 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. tveimur sólarhringum fyrir fund. 
Dagskrá bæjarstjórnarfundar skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 

sem bæjarstjóri telur nauðsynleg. 

16. gr. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi sólarhring fyrir bæjarstjórnarfund hafa boðsent bæjarfull- 

trúum fundarboð bæjarstjórnarfundar ásamt dagskrá og fylgigögnum. 

17. gr. 

Bæjarstjóri skal boðsenda bæjarfulltrúum fundarboð aukafundar í bæjarstjórn ásamt 

dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir fund. Heimilt er þó að boða aukafund með styttri fyrirvara. 

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 Í. og 2. varaforseta bæjarstjórnar, og skal sömu 

aðferð beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaforsetar skulu 

kjörnir úl jafnlangs tíma og forseti. 

Sé enginn forseta á fundi, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema bæjarstjórn ákveði 

að kjósa sérstakan fundarstjóra. 

Ef forseti deyr eða verður varanlega forfallaður frá forsetastörfum, skal kjósa forseta í 

hans stað til loka kjörtímabils forseta.
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19. gr. 

Bæjarstjórn kýs 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 dvrum skal afgreidd umræðulaust í bæjarstjórn. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 

bæjarstjórn. 

21. gr. 

Bæjarstjórnarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur bæjarfulltrúa er á fundi. 

Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

22. gr. 

Forseti bæjarstjórnar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 

stjórnar umræðum og afgreiðslu mála. sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi. 

begar dagskrá hans er tæmd. Forseti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má 
úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. Forseti sér um, að allt fari skipulega og löglega 
fram á bæjarstjórnarfundum og er bæjarfulltrúum skylt að lúta valdi hans að því er varðar 

fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur forseti vísað honum úr 
fundarsal. Leyfi forseta þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á bæjarstjórnar- 
fundum. 

2 L us
 . 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 %4 viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði. 

24. ør. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 
a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

1. Fjárhagsáætlun bæjarins. 

2. Ársreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 

3. Samþykktir og reglugerðir, sem hljóta eiga staðlestingu ráðherra. 

4. Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. Þriggja ára áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 
5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga.
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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 hans 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 kveðii sér hljóðs á bæjar- 

stjórnarfundi. 

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. 
Bæjartulltrúi, 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. 

Bæjartulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar 
við umræðu og afgreiðslu þess. 

27. gr. 

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. 

Bæjarfulltrúi, sem taka vill til máls, skal óska heimildar forseta. Að jafnaði skulu 

bæjarfulltrúar taka til máls í þeirri röð. sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Víkja má frá þeirri 

reglu. ef um er að ræða bæjarstjóra, framsögumann í máli eða bæjarfulltrúa, sem óskar að 

gera stutta athugasemd eða koma leiðréttingu á framfæri. Hafi tveir eða fleiri bæjarfulltrúar 

kvatt sér hljóðs samtímis. ákveður forseti, í hvaða röð þeir skuli tala. Bæjarfulltrúi skal flytja 
mál sitt úr ræðustól nema forseti leyfi annað. 

28. gr. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu tl forseta. Framsögumaður má tala þrisvar við hverja 

umræðu máls, en aðrir bæjafulltrúar tvisvar. Bæjarfulltrúa er heimilt að taka oftar til máls. 

til að bera af sér ámæli eða gera stutta athugasemd. 
Bæjarstjóri, sem ekki er jafnframt bæjarfulltrúi, skal hafa málfrelsi á bæjarstjórnar- 

fundum til jafns við bæjarfulltrúa. 

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, et 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
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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 sambykkja það eða fella það, vísa því frá 

bæjarstjórn eða vísa því til afgreiðslu bæjarráðs, annarrar nefndar, ráðs eða stjórnar eða 

bæjarstjóra. Máli, sem bæjarstjórn ber að lögum að afgreiða, verður þó eigi vísað til 

afgreiðslu annarra. Bæjarstjórn er heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða 

mál, sem að lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma. 

33. gr. 

Atkvæðagreiðsla á bæjarstjórnarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

Forseti biður þá bæjarfulltrúa sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að því 

búnu leitar forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum atkvæða- 

greiðslunnar. 
Ef mál er svo vaxið, að forseti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það, 

skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæðagreiðslu nema 

athugasemd verði við það gerð. 
Forseti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber forseta að láta 

fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur bæjarfulltrúa óskar þess. Við nafnakall skal farið 

eftir tölusettri nafnaskrá bæjarfulltrúa í stafrófsröð og skal það ráðast af útdrætti, hvaða 

bæjarfulltrúi greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakall skal forseti greiða atkvæði 
síðastur. Við nafnakall svarar bæjarfulltrúi, þegar forseti les upp nafn hans, já eða nei eftir 

því hvort hann er með máli eða móti eða tekur fram, að hann greiði ekki atkvæði. en slík 

afstaða telst þó þátttaka í atkvæðagreiðslu. 

Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, ef bæjarfulltrúi óskar og 
bæjarstjórn sambykkir. 

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. Í8. 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
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greina í fundargerð, hvernig atkvæði hafa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda, 

að skrá í fundargerð bæjarstjórnar, um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu 

   

    

gerða og fjölda töluliða. 

Mál, sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 3. mgr. 20. gr. samþykktar þessarar skal 

skrá sem trúnaðarmál. 

Bæjarfulltrúi á 

meðferðar er í bæjar: 

Forseti skat hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. 

Í lok fundar skulu allir viðstaddir bæjarfulltrúar u undirrita fundarge rð bæjarstjórnar 

Bæjarfulltrúi, sem gera vill athugasemd við eitthvert atriði í fundargerð, getur 

fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls, sem til 

    

rstjórn. 

undirritað fundargerðina með fyrirvara um það atriði. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að umræður á bæjarstjórnarfundum skuli hljóðritaðar eða 
skal bæjarstjórn setja um það nánari 

  
teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið, 

egilur. 

IV. kafli 

Um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

36. er. 

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

lagskrá bæjarstjórnartundar, enda tilkynni hann það bæjarstjóra skriflega a.m.k. tveimur 

sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

jarfulltrua er bæði rétt og skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögmæt forföll 

5. 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 J É BYE - j J E E 

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 ettir 

því sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari. 

Bæjarfulltrúa er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar um er 

að ræða mál, sem bæjarstjórn er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða 

ársreikninga eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur forseti ákveðið að endurtaka 

atkvæðagreiðslu, et minna en helmingur bæjarfulltrúa tekur þátt í atkvæðagreiðslunni. 

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. 

Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér bækur, skjöl og bréf bæjarins og stofnana hans. 

Með öli slík erindi skulu þeir snúa sér til bæjarstjóra.



Ek "5
 #4
 

=
 20
 oO
 

Ja
 

—J
 

AM
 Nr. 196 

42. gr 

Bæjarfulitrui skal gæta bagnarskyldu um bad, sem hann fær vitneskju um i starfi sinu og 

leynt á að fara vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli máls eða 

sérstakri ákvörðun bæjarstjórnar. 

43. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræ eður og afgreiðslu máls, þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldinenni 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. 

greiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrúa, 

r að vekja athygli forseta bæjarstjórnar á því. 

Bæjartulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar við 

umræður um málið og afgreiðslu þess. ARI i 

    Bæjarfulltrui, sem hlut å ad måli, må taka bått i atkvæda 

sem veit hæfi sitt orka tvímælis, be 

  

44. ør 

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 

45. gr. 

Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig, að bæjarfulltrúar eigi möguleika á að taka sér 
orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

46. gr. 

Bæjarfulltrúi, sem vegna veikinda eða af öðrum ástæðum getur ekki sótt bæjarstjórn- 

arfund/-fundi tímabundið. getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti 

sitt, meðan þannig hagar til. 

  

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skvidur ! 

sitja bæjarstjórnarfundi. 
jarfulltrúa gilda einnig um varamenn, sem 

V. kafli. 

Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum 

laga, reglugerða og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar 

hluttallskosningar, ef einhver bæjarfulltrúi óskar þess. 

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana bæjarins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá. 

49. gr. 

Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa þrjá 

bæjarfulltrúa í bæjarráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalfulltrúar í bæjarstjórn eru 

einir kjörgengir sem aðalmenn og varamenn í bæjarráð. 

Bæjarstjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann 

því aðeins að hann sé bæjarfulltrúi og kjörinn í bæjarráð. 
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Bæjarstjórn getur heimilað flokki eða framboðsaðila, sem fulltrúa á í bæjarstjórn en 
ekki hefur fengið kjörinn bæjarráðsmann, að tilnefna fulltrúa til setu í bæjarráði með 
málfrelsi og tillögurétt. Skylt er bæjarstjórn að gefa fulltrúa flokks/framboðsaðila kost á setu 
í bæjarráði með málfrelsi og 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 mánudegi kl. 16.00. 

Aukafundi skal halda, ef bæjarstjóri eða bæjarráðsmaður óskar þess. 

Si. gr. 
Bæjarstjóri undirbýr bæjarráðsfundi. Hann sér um, að bæjarráð sé boðað til fundar 

a.m.k. einum sólarhring fyrir fund. Gefi bæjarráðsmaður ekki sótt fund, skal hann að 

jafnaði boða varamann sinn eða hlutast til um, að varamaður verði boðaður. Hafi 
bæjarstjóri fengið vitneskju um forföll bæjarráðsmanns, skal hann boða eða láta boða 

varamann hans á fund. 

52. gr. 
Á fyrsta fundi nýkjörins bæjarráðs skal kjósa formann og varaformann bæjarráðs. 

Formaður bæjarráðs stjórnar fundum þess og sér um að allt fari löglega og skipulega fram á 

fundum þess. Hann úrskurðar í ágreiningsmálum, sem upp kunna að koma út af 

fundarsköpum, en skjóta má úrskurði hans til úrlausnar bæjarráðs. Heimilt er að taka mál til 

meðferðar í bæjarráði, þótt ekki sé það tilgreint í dagskrá. Þó er skylt að fresta afgreiðslu 

slíks máls. ef einhver bæjarráðsmaður óskar þess. 

Bæjarráð getur ráðið sér fundarritara utan bæjarráðs. Í fundargerðabók ráðsins skal 
skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji fundinn. Þá skal skrá í fundargerð 

mál, sem ráðið tekur til umræðu og afgreiðslu, frá hverjum þau eru, hvenær þau eru dagsett, 
efni þeirra stutt og skilmerkilega og hvaða afgreiðslu þau hljóta. 

53. gr. 

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn bæjarins og fjármálastjórn að 

því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu 

bæjarins, undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs 
og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir bæjar- 

stjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um að ársreikningar 
bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til 

afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. 
Bæjarráð gerir tillögur til bæjarstjórnar um afgreiðslu einstakra mála, sem það fær til 

meðferðar. Bæjarráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða verulega 

fjárhag bæjarsjóðs eða stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur milh 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. et þess er óskað.



    

rseti bæjarstjórnar t    i eða ákveður, hver skuli í 
1 Og ritara nefnd. ir nema lög kveði 

    

þei sim fundi skal kjósa formann, ví 

  

annað 

  

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fur d með a.m.k. eins sól:     I Bei rings 
1 

ra. Heimilt er þó að boða nefnd til fundar með styttri fyrirvara beri brýna nauðsyn til. 

  

£ lögmæt forföll hamli 

ður hans taka sæti 

forfallast á ann 

Nefndarmanni er skylt að sækja 

nefnd forfallast um stundarsakir, 

nefndarmaður flyst burt úr 

varamaður hans sæti nema bæ 

Hafi tveir eða fleiri flokkar e 

skal sá, sem tilnefndi viðkomandi 

    
a aðalmann að     
haft samstarf um nefndarkosningar, 

  

Sc €igI 

   Öðruvísi ákveðið í yfirlýsingu skv. 2. n 

Nefndarfundur skal haldir in fyrir luktum dyrum. N fund einstaka 

  

End setur kvatt á sinn í 

starfsmenn bæjarins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að k und til viðræðna 

um tiltekin mál. 

    

Formaður nefndar stýrir fundum. 

um meðferð mála í nefndu i 

  

ra0um í 

  

      

  

      

99. gi 

Um hlutverk og valdsvið nefnda, og stjórna á ' því sem 

ákveðið er í gi reglugerðum c€ ða samþykktum bæ jarstjórnat 

Bæ ull eða málaflokka nema 

falið bæjarstjórn tl ákvörðunar. 

  

Nefndir, ráð og stjórnir a gerðabækur. Kjörinn ritari nefndar skal 

) ráðið sér sérstakan fund: irritara utan nefndar. Í 

Þá skal skrá í 

færa fundargerð í    
aðila, 

allir 

einstök mál, sem 

    

6l. gr 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna bæjarins skulu að NNA teknar á dagskrá 

bæjarráðs og skal það gert svo fljótt sem unnt er að afloknum nefndarfundi    
Alyktun nefndar, ráðs eða stjórnar sem hefur í för með sér átgjöl 

bæjarráð til endanlegrar af 

„ Skal ætíð lögð fyrir 

    

   
   

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar 

A. Til eins árs. Á fundi í 

I. Bæjarráð. Þrír að irstjórn, sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv 

svetarstjörm: 

 



Nr. 196 478 12. april 1988 

2. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir tl vara skv. Sá. gr. sveitarstjórnar- 

laga nr. 8/1966. 

3. Kjörstjórn við alþingiskosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir öl vara skv. 10. gr. 

laga nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 
Hverfiskjörstjórnir jafnmargar og kjörstaðir eru: Þrír aðalmenn í hverja og 

jafnmargir varamenn. 
B. Til fjögurra ára. Á Íyrsta eða öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

Í. Almannavarnanefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 8. gr. laga nr. 94/ 

1962 um almannavarnir sbr. 5. gr. laga nr. 85/1985. 
2. Áfengisvarnarnefnd. Sex aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. áfengislaga 

nr. 82/1969. 
3. Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Auk þess situr félagsmála- 

fulltrúi fundi þess. Eigi færri en tveir ráðsmenn skulu vera bæjarfulltrúar. Félagsmála- 

ráð hefur með höndum framkvæmd félagsmálastarfs kaupstaðarins. 

Félagsmálaráð fer með framfærslumál og barnaverndarmál samkvæmt lögum nr. 
80/1947, nr. 82/1969 og nr. 53/1966. Einnig fer félagsmálaráð með álfengisvarnarmál, 

dagvistarmál, heimilishjálp, húsnæðismál, félagsstörf og þjónustu við aldraða og hvers 

konar almenna félagslega ráðgjöf og þjónustu. 
á. Byggingarnefnd. Finm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga 

nr. 54/1978. Tveir hinna kjörnu fulltrúa skulu vera bæjarfulltrúar. Byggingarfulltrúa er 
skylt að sitja fundi byggingarnefndar. 

Byggingarnefnd fer jafnframt með skipulagsmál. 
Þegar fjallað er um ferlimál fatlaðra skal kalla til áheyrnarfulltrúa frá samtökum 

þeirra. 
5. Hafnarstjórn. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Eigi færri en tveir hinna 

kjörnu fulltrúa skulu vera bæjarfulltrúar. Hafnarstjórn starfar samkvæmt ákvæðum 

hafnalaga nr. 69/1984 svo og hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjahöln nr. 377/1985, 
6. Heilbrigðis-, umhverfis- og náttúruverndarnefnd. Fimm aðalmenn og fimm tl 

vara. Nefndin hefur á hendi heilbrigðismál, náttúruvernd og umhverfismál þar með 

talin útivistarsvæði og fólkvanga ef stofnaðir eru. Heilbrigðisfulltrúi skal sitja fundi 

nefndarinnar. 

Starfssvið nefndarinnar markast m.a. af ákvæðum 6. gr. laga nr. 169/1984 um 
hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og skv. 3. gr. náttúruverndarlaga nr. 47/1971. 

7. Húsaleigunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 76. gr. laga nr. 44/1979 

um húsaleigusamninga. 
8. Kjörstjórnir við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og þafnmargir til vara skv. 

23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. $/1986. 

Kjörstjórn (yfirkjörstjórn). 
Hverfiskjörstjórn. Þrír aðalmenn og jafnmargir tl vara. Hverfiskjörstjórnir geta 

verið jafnmargar og kjörstaðir. 
9. Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. — Ís. gr. 

laga nr. 63/1974 um grunnskóla. 

10. Stjórn sjúkrasamlags. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga nr. 

67/1971 um almannatryggingar. 

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

nr. 60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

12. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. 
laga nr. $/1955 um Brunabótafélag Íslands. 
13. Fulltrúaráð Sambands ísl. sveitarfélaga. Þrír aðalmenn og þrír til vara.
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Til eins árs. Á fundi í júnímánuði ár hvert: 
14. Skólanefnd tónlistarskóla. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. gr. laga nr. 
75(1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. 

15. Stjórn sparisjóðs. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 21. gr. laga nr. 87/ 
1985 um sparisjóði og samþykktum Sparisjóðs Vestmannaeyja frá 3. desember 1942. 

16. Menningarmálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/ 

1976 um almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. Eigi færri en tveir nefndar- 

menn skulu vera bæjarfulltrúar. Menningarmálanefnd fer með stjórn safna bæjarins og 

aðra þá þætti er varða menningarmál á vegum bæjarsjóðs. 

17. Stjórn sjúkrahúss og heilsugæslustöðvar. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara, 

skulu þrír fulltrúar kjörnir af bæjarstjórn og tveir fulltrúar af starfsmannaráði 

sjúkrahússins, skv. 30. gr. laga nr. 59/1983 um heilbrigðisþjónustu. 
18. Stjórn veitustofnana. Fjórir aðalmenn og fjórir til vara auk bæjarstjóra. Ekki færri 

en tveir hinna kjörnu fulltrúa skulu vera bæjarfulltrúar. Bæjarstjóri er sjálfkjörinn 

formaður nefndarinnar. Stjórn veitustofnana fer með eftirtalda málaflokka: 

Framkvæmdastjórn raforkumála ásamt rafveitustjóra skv. 3. gr. reglugerðar nr. 
117/1949. 

Framkvæmdastjórn vatnsveitumála ásamt bæjartæknifræðingi samkvæmt 3. gr. 
reglugerðar nr. 175/1968. 

Framkvæmdastjórn Fjarhitunar í samráði við veitustjóra, skv. 2. gr. reglugerðar 

nr. 479/1975. 

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

20. Umferðarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. mgr. 116. gr. 
umferðarlaga nr. 50/1987. 
21. Landnytjanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara . Skulu tveir aðalmenn og 
jafnmargir varamenn kosnir úr hópi búfjáreigenda og/eða veiðiréttarhafa, en hinir úr 

hópi bæjarfulltrúa. 

Nefndin er bæjarstjórn tl ráðuneytis um ráðstöfun landnytja svo sem um leigu 

beitilands og garðlanda, úthlutun veiðileyfa, svo og um veitingu leyfa til búfjárhalds. 

Hún skal einnig sjá um fjallskil og fóðurgæslu. Landnytjanefnd fer einnig með hlutverk 
gróðurverndarnefndar samkvæmt 19. gr. laga um landgræðslu. 

22. Atvinnumálanefnd. Fimm aðalmenn og fimm til vara. Eigi færri en tveir þeirra 

skulu vera bæjarfulltrúar. Nefndin er bæjarstjórn til ráðuneytis í atvinnumálum, 
sérstaklega er varða nýjar atvinnugreinar. 

Nefndin fer ennfremur með málaflokkinn ferðamál. 

23. Samninganefnd. Tveir aðalfulltrúar og tveir til vara. Skulu þeir allir vera 

bæjarlulltrúar. Bæjarstjóri er sjálfkjörinn formaður nefndarinnar. Samninganefnd 

hefur með höndum undirbúning að gerð aðalkjarasamnings og sérkjarasamnings við 

starfsmannafélag kaupstaðarins og einstaka starfsmenn, er þörf krefur. 

24. Starfskjaranefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndarmenn skulu vera 

aðalfulltrúar í bæjarstjórn. Starfskjaranefnd er kosin samkvæmt 16. gr. í sérákvæðum 

kjarasamnings milli Vestmannaevjabæjar og Starfsmannafélags Vestmannaeyjabæjar 

frá 1. janúar 1987 - 31. desember 1989 og annast úrlausnir minniháttar ágreiningsmála 

og túlkun kjarasamninga. 

25. Skólanefnd framhaldsskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin er 

stofnsett samkvæmt samkomulagi menntamálaráðuneytisins og bæjarsjóðs um rekstur 

framhaldsskóla í Vestmannaeyjum frá 1979. 

26. Stjórn lífeyrissjóðs. Einn aðalmaður og annar til vara auk bæjarstjóra, sem er
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*r með a
 

  

órnarnnar. Stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Vestmannaeyi 

    

formaður 

stjórn lít 

1968. 
#7 

rissjóðsins or fjárreiður hans samkvæmt reglugerð sjóðsins frá 6. de sember 

Tómstundaráð hefur með höndum stjórn æskulýðs- og íþróttamála svo og annarra 

tómstundamála 

Í tómstundaráð skulu kosnir fimm aðalmenn og fimm til vara. Eigi færri en tveir 

mstunda- og íþróttafulltrúi situr fundi ráðsins.       jarfulltrúar þeirra skulu vera bi   
3 

  

   Tómstundaráð fer meðal annars með málefni skólagarða, vinnuskóla, u 

klúbba og íþrótta- og æskulýðsmál nt, að svo miklu leyti sem bæjarfélagið lætur 

skal halda fundi eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði 

gmenna- í 

    

þau til sín taka. Tómstundar: 

Nánari ákvæði um starfsemi ráðsins skal setja í sérstakri reglugerð. 

28. Stjórn íþróttamiðstöðvar. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara. Þar af tilnefni 

skólanefnd grunnskóla einn aðalmann og annan til vara. Stjórn íbróttamiðstöðvar fer 

  
  

  

með rek sturssti órn íþróttamiðstöðvar bæjarins 

29. Brunavarnanefnd. Fjórir aðalmenn og jafmargir til vara, auk slökkviliðsstjóra. 

Brunavarnanefnd er falið af bæjarstjórn að fara með ? 

  

runavarnamál samanber 2. mgr. 

4. gr. laga um brunavarnir og brunamál nr. 74/1982 

  

63 

Bæjarstjórn getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum 

og fyrr ef Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var kosin < 

verkefni nefndar er lokið. 

Bæjarstjórn ur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er 

  

VI. katli 

Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

64. gi 

Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við bæjarstjóra 

þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, og kaup og kjör. Ráðningarsamningur 

skal staðfestur af bæjarstjórn 

65. sk, í 

En
 

  

Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarins. Hann undirbýr fundi bæjarráðs og bæ 

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. 

Bæjarritari gegnir störfum bæjarstjóra í forföllum hans nema bæjarstjórn ákveði annað. 

66. gr 

Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn í helstu stjórnunarstöður s.s. yfirmenn stofnana og 

deilda bæjarins og veitir þeim lausn frá störfum.
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67. gr. 

Fastráðnir starfsmenn bæjarins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 3 
mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur opinberra 
starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 

kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

68. gr. 

Um ráðningu lausráðinna starfsmanna fer eftir reglum sem bæjarráð setur. Um kaup og 

kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja 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 bæjarmála Vestmannaeyjabæjar nr. 536 

31. ágúst 1982 með síðari breytingum. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. apríl 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Þórhildur Líndal. 

11. apríl 1988 Nr. 197 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Sauðárkróks. 

1. KAFLI 
1. gr. 

Hitaveita Sauðárkróks selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa 
verið eða verða gerð í lögsagnarumdæmi Sauðárkróks og Skarðshrepps eftir þeim reglum, 
sem settar eru Í gjaldskrá þessari sbr. reglugerð staðfesta 5. maí 1971 um hitaveitu og 
hitalagnir á Sauðárkróki. 

2. gr. 

Hitaveita Sauðárkróks lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu. Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil 

fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku 

við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. Hitaveitan ræður gerð hemils og sér um viðhald 

og endurnýjun hans. 

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu innsiglaðra tengihluta. Hita- 

veitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er tengt við 
hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði breytt einu sinni á ári og skal 

beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. september ár hvert. 
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.
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il. KAFLI 
á. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

Vatnsgjald á mánuði fyrir hvern mín lítra í hámarksstillingu hemils ........ kr. 529,00 

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. 

      

IN. KAFLI 

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

Rúmmál hús 

{utanm: 

35      
Heimæðargjald 

      

    

400—-2 000 m' = 58 169,00 kr. fyrir 400 m 

2 000—6 000 m 131 787,00 kr. fyrir 2 000 m 

6 000—10 000 m' = 292 493,00 kr. fyrir 6 000m í 
Meira en 10 000 m = 440 380,00 kr. fyrir 10 000 m” 28,00 kr/m 

sm: 
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.   

EY
 

7. gr. 

Gjöld samkvæmt 6. gr. eru miðuð við vísitölu b 

heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, 

fenginni staðfestingu iðnaðarráðuneytisins hverju sinni. 

  

ingarkostnaðar. Er hitaveitunefnd 

  

  
   sem á nefndri vísitölu verða, að 

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 ......... AR kr 24. 00 

Mælaleiga fyrir hvern mánuð skal vera sem hér segi 

        

Fyrir mæla 3/4“ kr... 220,00 pr. mån 

Fyrir mæla 1” kr. 493,00 pr. mån 

Fyrir mæla 3" ogstærri ... IR . . . . kr. 1 001.00 pr. mán. 

9. gr. 

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



  

    

  

L Hitaveita Sauðárkróks hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi 
notanda, sem vanrækir að greiða Í i öld. F tlun um lokun ber að tilkyi 
þriggja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun c 

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

Eftirlitsmanni Hitaveitu Sauðárkróks si er frjáls 

hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. h 
fyrirmælum hans um viðgerð á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar segn 
misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem sam ki er raf | 
með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl | 

irbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 
570, 21. desember 1987. 

    
        g opnun á ný 

      húseiganda skylt 
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GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar. 

Í. Er. 

r{HAB) selur hitaork 

þessarar. 

  

aðveituæð ot     Hitaveita Akr 

veitunnar samkvæmt ák væðum ; gf ildskrár 
    

ør - 8! 

Hitaveitan lætur hverju håsi sem tengist veitunni it 
i hitunar húss og neyslu enda verði ofnar Þess taldir na 

  

Stjórn hitaveitunnar getur heimilað afnot hitaorku 

eksturs, enda verði    heyþurrkunar eða annars atvinnt 

hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

Hitaveitan lætur setja stillani 

frárennsli hvers hitakerfis og miðast g 

um hemil, magn skv. mæli eða samkvæmt öðrum v idu rkenndum mæl 

   elibúnað við inntak og/eð: 

  

"gan hemil eða 

jald hitavei 

  

     selda orku við háma     

  

ferðum 

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis sbr 

2 gr 

     að jafn: 

  

Hemilastillingu verði iði ekki breytt nema einu sinni á á 

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

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 eð 

þessum árstíma. Orka til húshitunar á svæðinu hefur ætíð forgang umfram slíka orkusölu. 

     
      
     annars atvinnureksturs, sem setur nýtt umframorku á    

  

  

B 34
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4. gr. 

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

en 1,50 mínútulítrar. 

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

a) Vatnsgjald um hemil ..........0...00 0000 n nr kr. 1 690,00 

fyrir hvern minutulitra å månudi. 

b) Vatnsgjald um vatnsmæli ..........00..0 0000 kr. 72,80 

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 framkvæma leiðréttingu samanber 1. mgr. Leiðrétting verður gerð einu sinni á 

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

Á gjöldin leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. Þegar um afnot á 

heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar, sbr. 3. gr., getur hitaveitan vikið frá 

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

þessari. 

5. gr. 

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

áætluðum hitunarkostnaði með hitaveitu samkvæmt mati hitaveitunnar. Gjald þetta lækkar 

hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður með vatni frá hitaveitunni. 

( 

6. gr. 

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

byggingar aðrar en bifreiðageymslur. 

Stofngjald skal vera: 

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

Stærð húss Stofngjald 

250 m? kr. 37 940,00 

251— 500 m kr. 37 040,00 # 90,50 kr/m? yfir 250m' 
501—-1500 m? kr. 60.565,00 # 53,10 kr/m? yfir S00m' 
1501—-6000 m? kr. 113 665,00  34,00 kr/m? yfir 1500m' 

6000 m? kr. 266 665,00 + 26,70 kr/m” yfir 6000m' 

Lágmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsi skal vera ........... kr. 28 590,00 

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. 

1. gr. 

Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun, gjaldfalla 50% 

stofngjalds þegar hafin er lagning dreifiæða og götuæða veitukerfis, sem bundin er 

ákveðnum framkvæmdaáföngum í viðkomandi hverfum, en eftirstöðvar gjaldsins gjaldfalla 

þegar tengingu heimæða er lokið. 

Heimilt er hitaveitunni að veita frest til að greiða eftirstöðvar gjaldsins.
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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. 

At húseignum, sem um gilda sérstök ákvæði eða sérsamningar um stofngjöld, t. d. 
vegna dreifðrar byggðar, gjaldfellur stofngjald þegar tengingu heimæðar er lokið nema 
annað sé tekið fram í samningum. 

8. gr. 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notenda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á ný vera .........0....00.. 00... 0 kr. 1 690,00 
Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu opnunargjalds áður en opnað er. 

9. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð og skulu gjöldin greidd þar sem hitaveitan ákveður. 
Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 21 dags frá gjalddaga. 

10. gr. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

11. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 

108,7 stig. 
Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 

en nemur breytingum sem á nefndri vísitölu verða, enda liggi fyrir staðfesting ráðuneytisins 
hverju sinni. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 
öðlast gildi 1. maí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr 
gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 569, 14. desember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 13. apríl 1988. 

F. h.r. 

Påll Flygenring. — 

Guðrún Skúladóttir. 

20. apríl 1988 . Nr. 199 

GJALDSKRA 

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 ..........0...0.. 00. ener eee veee 5,05. kr/kWh 
Fast gjald ..........0.0.. 0. ennen ennen rree 1 700,00. kr/år
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A. 2 Verð á rafmagni til notkunar við mannvirkjagerð, svo og við 

„vtingar á eldri mannvirkjum:     

kr/kWh 

kr/ar 

    

B. Afltaxtar. 

á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar: ——
 

w
 

C
D
 > 

  

6 850,00 

   / Í greiðist samkvæmt mæli 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 vélanotki uninni. 

    

  

  ild miðast við ad medailfasviksstudull hvers mánaðar hjá kaupanda sé eigi 

í en 0,85. Falli meðalfasviksstuðull niður fyrir þetta gildi skal orkugjald umrædds 

hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meirihluta úr stigi sem 

neðalfasviksstuðull mánaðarins er lægri en 0,85. 

B. 2 Verð á rafmagni og viðhaldi úti- og götuly 

Orkug 

  

           

  

mánaðar 

  

        

  

uppsettu afli: 

  

dskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu 

C. Hitun. 

  

C, 1 

Cc. 2 in rofin 

C. 3 n 

3 

  

D. Mælaleiga. 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við sölu 

  

við rafn 

    

     

   

    

D. I 
år 

D. 2 1 mælum upp að S0A ár 

og ofar 
if 

ár 

ar 

  

siga fyrir Ör 

ins, eftir nánari 

          

vera sem næst 17 

E. Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er te húsveitu við veitukerfi    
   

  

sjald skal greitt við umsókn. 

- greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar.



Aðalheimtau 

ntaugar eru eftirfarandi: 

    

Gjöld fyrir aðal! 
Málstra 

        

  

   

        

mur: 

Í -fasa 

    

húsvei 

  

stofnvara 

  

Málstraumur heimtaug 

Lengd Jar råstre ngsheimtaugar re eiknast | i hei 

  

    

    

   

   

arkassa í húsveitu 

f t umfram 5 metra innan  Jóðarmarka Í jarð 
ðarmarka í loftlínuheimt LE 

annarra t aðstæðna, að kost 

    

   

  

lt gjaldskrá sepir 
ystnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

eftir, að heimtaug sé 

    

  0, þegar frost er í     
kvörðun rafveitunnar. 

  

        

  

Sé nauðsyr { pps is vegna veitu. og hún að mestu leyti n 
þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda ertunnar lt að leg il lóð undir sí löðina, 

  

rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal "um stærð Í 
setningu stöðvar. 

Jar og 

      

I gr 

samt gingu vegna skammtimanotkunar skal kr 

    

DESSsarI, 

  

=
“
 

í 

al hann sreiða 1 600.00 kr. eial al 1 fyrir að settur sé st á je 

    

    a rafmagns til hitunar samkvæmt c-lidum er bundin því skilyrði, að orkuver og 
1 þoli álagið að dómi rafveitunnar. 

  

rá þessari, nema Í c st 
i 
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5. gr. 

Hitaveitan leiðbeinir notendum. er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir tegund 

notkunar. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Suðurnesja og sett 

samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. maí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 147, 21. mars 1988. 

Nr. 200 

Iðnaðarráðuneytið, 20. apríl 1986. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

, 20. apríl 1988 

GJALDSKRA 

Rafveitu Sauðárkróks. 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

Taxti A— 1 

A—2 

Taxti B— 1 

Taxti C—I 

C—2 

Taxti D—1 

D—2 

D—3 

I. RAFORKA. 

Orka til lysingar og véla, i verslun, 

iðnaði og hliðstæðum atvinnugreinum ......... kr. 5,75 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla Il. 

Orka til lýsingar þar sem mælingu verður 

ekki við komið (lágmark 2kW) .............. — 17 573,00 årskW 

Orka til almennrar heimilisnotkunar, svo og 

til sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og 

hliðstæðra stofnana .........0....0 0... — 5,75 kWh 

Leiga af mælum ekki tekin. 

Orka til mannvirkjagerðar .............0..... — 8,64 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 
Orka samkv. 15 mín. meðalaflsmælingu ....... — 1,92 kWh 

* aflgjald (lágmark 20 kW) ....0000.. — 7 450,00 árskW 

Mælaleiga samkv. kafla Il. 

Ef ekki er unnt að mæla notað afl, 

miðast aflgjald við málraun véla. 

Hitun: 

Orka til húshitunar, roftími 2 x 1,5 klst. á dag. 

án söluskatts .......00.00000 0 — 1,64 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 

Önnur hitanotkun, roftími 2 x 1,5 klst á dag — 1,92 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 

Orka til næturhitunar, eða hliðstæðra nota, 

roftími allt að 13 klst. á sólarhring ............ — 1,74 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla Íl. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 

Minnsta ársnotkun sé 6000 kWh.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 
b. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til, og greiði leigu af þeim 

samkv. reglum, sem gilda um mæla. 

c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkv. fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur 

hitatæki fasttengd. 

II. MÆLALEIGA. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er 

ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem hér segir: 

Af einfasa mælum 30 A og minna ..... RN AAA kr. 29,00 á mán. 

Af þrífasa mælum 50 A og minna ................ ANNANN „2... — 49,00 á mán. 

Af þrífasa mælum 50—100 A 2... IR — 68,00 á mán. bo
 

RD
 
Fm

 

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. 

III. HEIMTAUGAGJÖLD. 
Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. Fari lengd jarðstrengs- 

heimtaugar fram úr 15 m skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir: 

Jarðstrengur 

Málstraumur Lágmark yfirlengd 

stofnvara kr. kr/m 

63 A1-fasa 20... IR 30 000,00 955,00 

63 A 3-fasa ............... . . … 35 000,00 955,00 

100 A 3-fasa .............. AR RR 46 000,00 1 311,00 

125 A 3-fasa ............... BR 58 000,00 1 477,00 

200 A 3-fasa 200... AR IR 90 000,00 1 981,00 

300 A 3-fasa esserne SR 132 000,00 3 589,00 

Stærri heimtaugar svo og brådabirgdaheimtaugar greidast skv. kostnadi. 

Af loftinuheimtaug reiknast gjald, sem er 20% lægra en ad framan greinir, fyrir 

heimtaug allt að 40 m. Það, sem þar fer fram yfir greiðist samkv. kostnaði. 

Lengd jarðlínuheimtaugar 60—-200 A reiknast frá aðaltöflu að götugreiniskáp. 
Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Sé 

nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja spennistöð að mestu eða öllu leyti, fyrir einn notanda, 
skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að 
dómi Rafveitu Sauðárkróks. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og hlíta ber skilmálum 

hennar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði fyrir spennistöð er lagt tilt.d. 

innan þess húsrýmis er umsækjandi hefur til umráða, svo sem í fiskverkunarhúsum, 

fiskimjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði o. s. frv. skal staðsetning þess 

ákveðin með samþykki rafveitunnar í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim 

kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara nota. Húsnæði — uppsteypt hús — er lagt 

rafveitunni til að kostnaðarlausu, en hún sér um allan kostnað við fullnaðarfrágang 

húsnæðisins eftir nánara samkomulagi þar um, hverju sinni. 

Óski húseigandi eftir, að heimtaug verði breytt úr 1-fasa heimtaug eða flutningsgeta 

jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytingarnar samkv. kostnaði, þó 

aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt gjaldskrá.



200 490 20. april 1988 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Sauðárkróks: 

>fjast r óvenjulegar, er heimilt að kre 

eiða fyrir heimtaugina samkvæmt 

  

   

   

  

   

  

    

   

      

Sé um Oskipu lagt svæði að ræð; }, 

     abg a 
Ás á 

IV, OPNUNARGJÖLD 

í þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 
1 

Í 

it 

0,00. 4 

  

       

  

2 ið skoðun óleyfi ða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust. og 

eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt skrifstofu rafveitunnar kr. 

beirra sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár 

    

bessarar, n 

it orkulögum nr. 58. 29. apríl 1967, staðfestist hér 

lum sem hlut eiga að máli. 

1987. 

;i, sem sett er samkvæn 

maí 1988 og birtist til e      irbreytni Ö 
„ar SA 7 á ræ Í 

„ama efnis nr. 524, 2 november 

  

      rt gjaldskrá s 

Ma rr rr 1, 7 armi 7 EQ Iðnaðarráðuneytið, 20. april 1988 

F hr 

Páll Flygenring. SN 

Guðrún Skúladóttir. 
  

  

GJALDSKRÁ 

vegna hundahalds í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, sbr. samþykkt 

nr. 386/1984. 

1 

    

  

1. ET. 

Id vegna undanþágu til hundahalds, sbr. síðasta staflið 2. málsgr. samþykktar um 

  

og arumdæmi Reykjavikur nr. 386/1984, skal vera kr. 450.00 fyrir hvern 
a brot úr mánuði fyrir tímat abilið 1. mars 1988 til jafnlengdar 1989. Gjaldið greiðist 

rir eindaga, sem er Í. maí 198     
2 og óskipt fyrir tíinal 

  

javíkur staðfestist hér með skv. 22. gr. laga nr. 

  

greind samþykkt borgarráðs Reyk 

109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, með ofangreindum gildistíma. 

  

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. apríl 1988. 

Guðmundur Bjarnason.
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GJALDSKRA 

Rafmagnsveifna ríkisins. 

I. SMÁSALA. 
G jr ALÐSKRÁRLIÐIR. 

ólu á þann hátt og við því verði. sem hér 

  

Rafma 

segir: 

  

eitur ríkisins selja 

  

Á. 1. Almenn notkun. 

Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun. lýsing. smávélanotkun 

notkun ótalin annars staðar. 
Orkugjald 20.00.0000... 

Fastagjaldi XF1 ........ HI 

Onnur 

    

A. 2. Vinnuljósanotkun. 

skammtímanotkun og notkun fil vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkja- 

gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

Orkugjald „00.00.0000 HR 8,84 kr/kWh 
jald]1x Fl ses 002 860,00 kr/a 

d 

  

Öll sérmæld utanhússlýsing 

Orkugjald .....0... 0 5,12 kr/kWh 

Fastagjald 1 X FI .....000.0.0.00 0 2 860,00 kr/a 

A. á. Sumarbústaðanotkun. 

  

1 og sumarbúðum. 

Orkugjald ................... HI … 2,81 kr/kWh 
Fastagjald F1+F3 .....0..0.0.00... .… 11 440,00 kr/a 

Heimilt er ad selja raforku til bessara nota samkvæmt lid A.1 ef hagkvæmara þykir. 

A. 5. Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Orkugjald af allri notkun ....., FI 1,64 kr/kWh 

    
    

Aflgjal gmarksstilline á KW FREE 28 800,00 kr/a 

Afilgj ald umfr am 4 KW að hámarki 20 kW ............. 4 800,00 kr/KW/; 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu HR 5,89 kr/kWh 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er nidurgreitt samkvæmt åkværdun idnadarrådu- 

neytis. Sjá k slá   já kafla um niðurgreiðslur og sérstakan af 

Heimilt er að selja raforku til búrekstrar samkvæmt { öðrum liðum ef hagkvæmara þykir. 

  

B. 1. Aflmæling. 

Öll meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun. 

Lágmarksaflgjald 15 kW. 

Aflgjald 2... 8 470,00 kr//k wa 

OrkujaldkW .....00. 1,66 kr/kW
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B. 2. Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. október. 

Aflgjald ...........000 0 2 320,00 kr/kW/a 

Orkugjald .........000. 00. 1,38 kr/kWh 

B. 3. Aflmæling — hitun. 

Varmadælur og notkun til hitunar í iðnaði o.fl. 
Lágmarksaflgjald 15 kW 
Aflgjald ........0.0 00 nr ek knnre 6 776,00 kr/kW/a 
Orkugjald .........0000.0 0. kk rknnnnre 1,49 kr/kWh 

C. 1/D. 1 Rofin daghitun. 

Rafhitun með roftíma allt að 2<1,5 klukkustund á dag. 

Orkugjald .........00.... 0 knee 2,23 kr/kWh 
FastagjaldF3 ...........00... 0 nkne 8 580,00 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 med roftima allt ad 15 klukkustundum å dag, å timabilinu frå kl. 07:00 til 

23:00. 
Orkugjald ...........0...0 0. knen 1,50 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. Í. 

Hámark uppsetts afls er 200 kW 
Orkugjald 1. maí til og með 30. september .............. 2,23 kr/kWh 

Orkugjald 1. október tilog með 30. apríl ............... 3,11 kr/kWh 
FastagjaldF3 ..............0. kreere 8 580,00 kr/ári 

S. 1. Sumartaxti. 

Fyrir meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun á tímabilinu 1. apríl til 31. október, samkvæmt 

sérsamningi. 

Lágmarksafl 75 kW á mánuði. 

Orkugjald .............22000 0 kk nr rn rens 0,99 kr/kWh 

Aflgjald ........0000 0. ener nkr rr nrr nen 446,00 kr/kW/mån 
Engin orkuafhending er heimil frå 1. nóvember til 31. mars. 

INNHEIMTA OG LOKUN. 
Innheimtugjald: 

Gjald til greidslu kostnadar vid vanskilainnheimtu og undirbuning ad lokun er 600,00 

kr. 

Lokunargjald: 
Gjald fyrir lokun og enduropnun veitu vegna vanskila er 1 200,00 kr.
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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, en hjá fiskibræðslum, 

fiskimjölsverksmiðjum og hliðstæðri notkun, meðaltal tveggja hæstu mánaðargilda. Álestur 

fari að jafnaði fram í byrjun hvers mánaðar. 

Lágmarksaflgjald sé miðað við 15 kW afl. Notanda með lægra meðalgildi afls er þó 

heimilt að kaupa raforku samkvæmt lið B.1, enda greiði hann þá lágmarksaflgjaldið. 

4. Sumartaxti. 

Heimilt er að selja raforku til meiriháttar véla- og iðnaðarnota á sérstökum sumartaxta. 
Gera þarf sérstakan samning þar um í hverju tilviki. Sumartaxti gildir aðeins á tímabilinu í. 

apríl til 31. október og er engin notkun leyfð á sama rafbúnaði eftir öðrum gjaldskrárliðum 

utan þess tímabils. Aflgjald sé samkvæmt mælingu við 15. mín. meðalgildi afls. Álestur fari 

fram að jafnaði 1. hvers mánðar. 

5. Véla- og tækjanotkun. 

1. Ef úttekið launafl hjá notanda nemur meiru en 50% af mesta útteknu raunafli á ári, 

miðað við 15 mín. meðalgildi afls, skal hann gera ráðstafanir á sinn kostnað til þess að 

færa það niður í framangreint hlutfall. Rafmagnsveiturnar geta krafið notanda um sér- 
stakt gjald fyrir launafl sé framangreint hlutfall yfir 50% (Cos Q undir 0,9), þar til úr 
hefur verið bætt. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnanlegum 

truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverjum sinni. 

Lo
 

6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o.fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls, geta 

Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka 

samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku er sérstaklega hár, 

svo sem á dieselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/eða spennaafl er takmarkað, áskilja 

Rafmagnsveiturnar sér rétt til þess að gefa ekki kost á gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald er 

lágt og/eða orkunotkun mikil. 

7. Annað. 

Sölugjald 25% er innifalið í öllum gjaldskrárliðum nema orkugjöldum til húshitunar í liðum 

A.4, A.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.
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sins almanaksárs í kWh deilt 

   með þeim ii kW sem greiða skal fy     

6. Ákvörðun afigja ds. 
   

  

í ráð 
Í Samra iSsveiturnar < ía aflnotkun komandi árs, og        
    

nist mesta afinotkun vera minni, skal þó kaupandi greiða 

  

fyrir minnst 80% % af umsömdu afli 

   7. Fasviksstuðull. 

Gjaldskráin miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mána 

lægri en 0,85. Falli meðalfasviksstuðullinn 
o mrædds mánaðar hækk: skv. umrædds mánaðar hækka um ? 

stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarin: 

ðar hjá kaupanda sé ekki 

fyrir þetta gildi, skal kílówattstundarverð 

rir hvert hundraðshlutastig eða meirihluta úr 

ágmark. 

  

      

          

8. Greiðsluskilmálar. 

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði vil panda ársgreiðslu hans miðað við umsamið 

afl og áætlaða orku . og skal þeirri upphæð skipt í mánaðarlegar greiðslur. Mánaðar- 

greiðslurnar falla í gjalddaga fyrsta dag hvers mánaðar eftir á, og eindagi er í lok þess 

mánaðar. Lánavextir greiðast af fyrsta mánuði skuldar en vanskilavextir eftir eindaga, hvort 

tveggja samkvæmt almennum reglum Seðlabanka Íslands um hæstu leyfilega vexti á 

hverjum tíma. Rafmagnsveiturnar hafa heimild til að stöðva afhendin igu 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. 
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1.9 Breyting å heimtaug. 

Pegar adalheimtaug er breytt ur loftlinuheimtaug f jardstrengsheimtaug, svo og begar 
heimtaug er stækkud, skal greida fullt gjald fyrir hina nyju heimtaug ad frådregnu hålfu 

gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá þegar 

breytingin fer fram. 

Heimilt er þó að lækka eða fella niður þetta gjald þegar sérstakar aðstæður mæla með 

því að mati rafmagnsveitnanna. 

2.0 Frávik. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum í þéttbýli. Sé um óskipulagt svæði að ræða 

eða heimtaugar stærri en 1200 A, skal greiða heimtaugagjald samkvæmt nánari 

ákvörðun rafmagnsveitnanna, með hliðsjón af þessari gjaldskrá. Gjald fyrir aðrar 

heimtaugabreytingar en um getur í þessari gjaldskrá er samkvæmt kostnaðarreikningi 

eða eftir nánari ákvörðun rafmagnsveitnanna. 

IV. HEIMTAUGARGJALD Í 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 

heimtaugargjaldsins hafi verið fullnægt. 

Öll gjöld sem tilgreind eru hér á eftir miðast við vísitölu byggingarkostnaðar 1. janúar 

1988, sem er 345 stig og breytast í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar eða lækkunar 
þannig, að vísitalan 1. Janúar ár hvert er lögð til grundvallar gjöldum almanaksársins. 

1. Heimtaugargjald fyrir íbúðarhús, kirkjur, skóla, 

atvinnuhúsnæði og þ. h. 

1.1 Heimtaugargjaldið skal vera grunngjald kr. 76 500,00 á hvern notanda og er þá miðað 

við að heildarkostnaður við heimtaugarlögnina fari ekki fram yfir kostnað við lagningu 

80 m heimtaugar og uppsetningu 25 KVA spennistöðvar. 

Framangreint grunngjald ..................2 0000 0 nn kr. 76 500,00 
miðast við, að Orkusjóður greiði það sem á vantar í heildarkostnað við lagningu 80 m 
heimtaugar og 25 KVA spennistöðvar. 

1.2 Um greiðslu kostnaðar af breytingu heimtaugar eða spennistöðva fer eftir ákvæðum 

reglugerðar Rafmagnsveitna ríkisins. Verði fallist á að leggja veitu, þar sem 

heimtaugarlengd og stærð spennistöðvar fer fram úr því, sem tilgreint er í lið 1.1, skulu 

heimtaugargjöld hækka samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitustjóra, með hliðsjón 

af áætluðum umframkostnaði. 

2. Heimtaugargjöld fyrir skipulögð sumarhúsahverfi. 

Heimtaugargjaldið fyrir hvert hús er aðlágmarki ................... kr. 150 000,00 

miðað við 5 KVA afl í spennistöð. Sé um meira afl að ræða bætist við gjald samkvæmt 

kostnaði. 

Þetta heimtaugargjald gildir innan hverfisins, sé eftirfarandi skilyrðum fullnægt: 

2.1 Um sé að ræða skipulögð hverfi. Með skipulögðu hverfi er átt við afmarkað svæði, þar 

sem fyrir liggur uppdráttur af staðsetningu húsa og lóða hverfisins í mælikvarða 1:2000, 

staðfestur af skipulagi ríkisins. 

2.2 Á staðfestum uppdrætti skulu koma fram akbrautir, stígar, stærð lóða og staðsetning 
húsa á lóðum.
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2.3 Sveitarfélag, landeigandi eða félag sumarhúsaeigenda viðkomandi hverfis, eftir því sem 
við á, tryggi í samráði við Rafmagnsveitur ríkisins heimild til lagningar dreifikerfis, 
hvort heldur er háspennukerfis, uppsetningar nauðsynlegs búnaðar og allan eðlilegan 

umgengnisrétt til eftirlits, rekstrar og viðhalds kerfisins. 

2.4 I upphafi þurfa a.m.k. 5 bústaðir að tengjast hverri spennistöð sem sett er upp. 

2.5 Meðallengd heimtauga frá stofndreifikerfi fari ekki yfir 120 m. Umframlengd greiðist 

samkvæmt kostnaði. 

2.6 Lega heimtaugar frá lágspennudreifikerfi að bústað skal ákveðin í samráði við 
Rafmagnsveitur ríkisins, en umsækjandi sér um gröft fyrir heimtaug innan sinna lóða- 

marka og annast frágang í samræmi við teikningu frá Rafmagnsveitum ríkisins nr. 
4.3207.46. 

2.7 Lengd háspennulínu sem leggja þarf að sumarhúsahverfi, má ekki fara yfir 100 metra á 

hverja lóð. 

Sé fyrirsjánlegt að mati Rafmagnsveitna ríkisins, að hverfi sem skipulagt hefur verið 

komi til með að byggjast seint upp, þá geta Rafmagnsveiturnar krafist þess, að fyrir allt að 

35% af lóðafjölda hverfisins verði greitt heimtaugargjald, áður en ráðist er í framkvæmdir. 

3. Aðrar heimtaugar. 

Heimtaugargjald fyrir annað, en að framan greinir, svo sem einstök sumarhús, 

veiðihús, o.fl., er ávallt samkvæmt kostnaði, þó aldrei lægra en lágmarks- 

gjaldið ...............0 0 rrrer rr rnnnee kr. 150 000,00 
Bráðabirgðaheimtaugar eru undanþegnar lásmarksgjaldinu. Fyrir þær skal ávallt greiða 

samkvæmt kostnaði. 

V. GJALD VEGNA VARATENGINGAR 

Eftirfarandi reglur skulu gilda um kostnað við varatengingu þar sem önnur orkuöflun er 
fyrir hendi. Gjaldtaka miðast við 20 kW aflúttekt. 

1.1 Í hverju tilviki fyrir sig skal gera skriflegan samning um tenginguna og frágang hennar. 

Þann kostnað sem af henni hlýst greiðir notandinn að fullu. 

1.2 Hati 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 40000 kWh á ári samkvæmt lið 

C 1 og 56000 kWh samkvæmt lið A 5, en er skipt eftir vægi veturs og sumars í hitaþörf. 

Vetrartímabilið er frá og með 16. október til og með 15. apríl. Þetta skal framkvæmt á 
eftirfarandi hátt:
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ur C 1 hitun: 

liðurgreidd er orka sem er allt að 140 kWh á dag að jafnaði á vetrartíma en 80 kWh á 

dag á öðrum tíma árs. Niðurgreiðsla nemur 0,63 kr. á kW h og sérstakur afsláttur að auki, 

0,3 
; 

2      

  

að jafnaði á vetrartíma en 113 kWh á 

1 tíma árs. á Niðurgreiðsla nemur 0,45 kr. á kWh 1 og sérstakur afsláttur að auki, 

    

0,22 kr/kWh 
Ekki er sett hámark við niðurgreiðslur samkvæmt lið C 2 næturhitun. Niðurgreiðsla 

nemur 0,38 kr/kWh og sérstakur afsláttur að auki, 0,31 kr/kWh. 

  

  

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 

með til að öðlast gildi 1. maí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að i 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 583, 22. desember 1987 

  

   Iðnaðarráðuneytið, 25. apríl 1988.   

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúl 
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Húsavíkur. 

Raforkuverð — Yfirlit 

A — Almennir taxtar. 

'ð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem eigi er 

akle ega talin í hér á eftir: 

AR . AR 6,31 kr/kWh 

    

BN I 545,00 kr/år 

A.2 

AR 5,16 kr/kWh 

HR 1 545,00 kr/år 

  

B — Afltaxtar. 

Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar. 

BEAR . 29 608,00 k 

ja
ra
 ju 

    

lgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. afl. 

>nda sé lágmarksatl 30 kW. Heimilt er að sammæla raforku 

til Órofinnar iðnaðarhitunar með vélanotkuninni. Í vissum 

tilvikum er einnig heimilt, með sérstöku samþykki raf- 
  

eitunnar, að sammæla aðra notkun með vélanotkuninni.
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C — Hitun. 

C.1 Verð á raforku til órofinnar hitunar. 

Orkugjald ...........0.....0 0 3,34 kr/kWh 
Fast gjald ............00000. 2 4 535,00 kr/år 

C.2 Verð á raforku til rofinnar hitunar 

Orkugjald .........0..... 0... 1,75 kr/kWh 

Fast gjald ..........0..0 00 2 937,00 kr/år 
Roftími allt að tveir tímar tvisvar á sólarhring. 

Önnur fastagjöld. 
Fast gjald fyrir þriggja fasa notkun á A og C liðum skal vera tvöfalt. 

Mælitæki. 
Rafveitan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja sem notuð eru við sölu rafmagns 

og eru þau eign rafveitunnar en uppsetning sé á vegum notanda eftir fyrirmælum 
rafveitunnar. 

Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við veitukerfi 
rafveitunnar. 

Heimtaugargjald má innheimta, þegar umsókn er lögð fram. Gjöld fyrir heimtaugar 
eru eftirfarandi: 

Málstr. Heimtaugagjöld: 
2SA 1 fasa ........0. eeeeeeeeenene FR 7 650,00 
63A 1 fasa.... ANNARRA BR 37 800,00 

GJA 3 faSsa 0... BR HR 41 300,00 

100A 3 fasa ........... 63 500,00 

200A 3 fasa ......... ee 130 000,00 

315A 3 fasa 000... ses rese 205 000,00 

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.
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2 2. gr. 

Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar skal greiða gjald kr. 

1 130,00. 

3. gr. 

Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða kr. 1 130,00 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. maí 1988 og birtist til 
eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 

nr. 96, 22. febrúar 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 26. apríl 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

204 27. apríl 1988 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Hafnarfjarðar. 

1. RAFORKA. 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði er hér segir: 

A. Lýsing. 

Al.  Götu- og útilýsing. Af uppsettu afli. 

Aflgjald 02.00.0000... rkrrkre 11 800,00 kr/kWa 

Viðhaldsgjald .........%...00.00 0. rer k ener kk nere 13 610,00 kr/kWa 

Gjald samtals .........000eeeeserkkek ek r rr k kk rr k rr 25 410,00 kr/kWa 

Auk afls- og viðhaldskostnaðar greiði notandi stofnkostnað að fullu 

Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu Í Hafnarfirði að. fenginni tillögu 

rafveitunefndar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins. 

Lýsing þessi stýrist að jafnaði af stjórnbúnaði rafveitunnar.
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AD. ESSOEEESSSSEESSSSEEESSEEESESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 5,08 kr/kWh 
Fast gjald ...........00 000. 1 968,00 kr/a 
Séu lampar ófasviksjafnaðir. Sjá lið 3.4 og 3.5. 

Heimilt er að sammæla notkun eftir taxta A2 og Cl. 

B. Heimilisnotkun. 

B2. Til heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila, elliheimila 

og hliðstæðra stofnana ..............00. 00. 5,08 kr/kWh 

Fast gjald ..........0.0.. 00. eeknnne 1 968,00 kr/a 

C. Vélar. 

Cl. Tilvéla .............00 00 need 5,08 kr/kWh 
og fast gjald ..............000 00 ek rrrknee 1 968,00 kr/a, 

C2. 1,45 kr/kWh 
fast gjald ..............00 000 33 090,00 kr/a, 
OB 0 6 264,00 kr/kWa 

til véla og fyrir iðnaðarhita. Aflgjald greiðist eftir mælingu miðað við 15 mínútna 

meðalgildi afls, enda sé lágmarksaflsnotkun 30 kW. 

Einnig er notendum, sem greiða fyrir 100 kW afl eða meira, heimilt að kaupa alla 

raforku sína eftir þessum taxta. 

C3. 6,45 kr/kWh 

Fast gjald ..........000000 0. 3 934,00 kr/a 
til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð og breytingar á 

eldri mannvirkjum. 

D. Hitun. 

D1. Órofin hitun: Orkugjald .......0.0.. 0. 3,70 kr/kWh 

Fast gjald .....0..0... 6 742,00 kr/a 

D3. Hitun m/rofi: Orkugjald .......0..... 1,61 kr/kWh 

Fast gjald ............ 4 487,00 kr/a 

Rjúfa má straum í allt að 3 klst. á dag við hitun íveruhúsnæðis og allt að 5 klst. við 
hitun á öðru en íveruhúsnæði. 

DS. Næturhiti m/rofi: Orkugjald „0... 0,93 kr/kWh 

Fast gjald ................ 4 487,00 kr/a 

Rjúfa má straum í allt að 12 klst. á sólarhring við hitun á íveruhúsnæði og frá kl. 
08:00—24:00 við hitun á öðru en íveruhúsnæði. 

D7. Hitun með rofi í 4 mánuði, mánuðina nóvember til og með febrúar, sama og á taxta D3. 

Orkugjald ........... 1,76 kr/a 

Fast gjald .....0..... 4 487,00 kr/a 

D9. Hitun með rofi í 2 mánuði, mánuðina desember til og með janúar, sama og á taxta D3. 

Orkugjald ......000.... 2,86 kr/kWh 
Fast gjald .........0.. 4 487,00 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.
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Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 

Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hitatæki fasttengd. 
Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að 

setja. 
Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, eftir 

reglum, er rafveitan hefur sett. 

Að raforka sé notuð til hitunar með þar til gerðum tækjum sem breytir henni í hitaorku. 

Ákvæði liðanna a til og með g, eiga ekki við varðandi tengingu við skip. Það skoðast 
sem sérstök veita. Raforkuvirki í skipum eru undanþegin ákvæðum reglugerðar RER 

um raforkuvirki sbr. gr. nr. 1.1.1. 

Hjálpartæki, sem sambyggð eru við rafhitatæki og nota verður af öryggisástæðum 
og eðli tækjanna, svo sem rafliðar, rafeindastýringar, vísiljós eða smáhreyflar, sem 

varna yfirhitun á hitaldi tækisins mega vera tengd og sammæld með hitatækinu enda sé 
raforkunotkun þeirra óveruleg. Undir lið D í gjaldskránni falla ekki olíukynditæki, 

miðstöðvardælur, varmadælur eða tæki til varmaflutnings í loftræstikerfum eða lott- 

hitunarkerfum. Þau falla undir gjaldskrárlið B,C eða E, eftir því sem við á. 

E. Stórnotkun. 

Öll raforkunotkun, enda sé lágmarksaflsnotkun minnst 200 kW 1,45 kr/kWh og 

6 264,00 kr/kWa og fast gjald 33 090,00 kr/a eftir mælingu miðað við 15 mínútna 

meðalgildi afls. Sala eftir þessum lið er háð ákvörðun rafveitunendar. 

F. Önnur notkun. 

Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á 
liðum A til D á orku, sem notuð er á sumrin ef um töluverða aukningu frá 

vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 

Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi, 

þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefndar komi til. 

G. Mælaleiga. 

kr/mánuði 

Af einfasa Mælum ............00. 0. 46,10 

Af þrífasa mælum til og með S0A .......0.0%.0. 00 129,90 
Af þrífasa mælum yfir 80A .......00..0 0 191,00 

Afmestumælum ............... 0000 477,40 

Móttökuliði ..........0.0 0... erne eee rer nnknee 103,40 

Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi 

tækis. 

Tækjaleiga greiðist ekki við rafmagnssölu eftir liðum A, B, C, D og E. 

2. HEIMTAUGAGJÖLD. 
Heimtaugargjald skal greiða fyrir hverja heimtaug, sem tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

Aðalheimtaug. 

Gjald fyrir aðalheimtaug og breytingu á heimtaug skal greitt samkv. eftirfarandi töflu:
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Målstraumur 

stofnvara 

220 V kerfi: 

63 A 1-fasa 

63 A 3-fasa 

100 A 3-fasa 

200 A 3-fasa 

300 A 3-fasa .. 

380 V kerfi: 

63 A 1-fasa 

63 A 3-fasa 

100 A 3-fasa 

Jardstrengur 

Heimtaugargj. 

kr. 

31 600,00 

34 000,00 
46 500,00 

80 700,00 
115 000,00 

31 600,00 

34 200,00 

53 400,00 

503 

Loftlinuheimtaug 
breytt i jard- 

str. heimtaug 

9 530,00 

11 880,00 

26 040,00 

Nr. 204 

Einfasaheim- 

taug 63 A 

aukin i 3x63A 

kr. 

6 210,00 

12 020,00 

200 A 3-fasa 

300 A 3-fasa 

400 A 3-fasa 

600 A 3-fasa 

900 A 3-fasa 

1200 A 3-fasa 

2.4 

2.5 

DR 
DD
 

(u
m 

63 A 1-fasa 

63 A 3-fasa . 

100 A 3-fasa .. 

108 200,00 

163 000,00 

215 900,00 

324 400,00 

487 400,00 

650 100,00 

Gjald fyrir heimtaug med meiri flutningsgetu en taflan tilgreinir, reiknast i réttu 
hlutfalli við 300 A heimtaug í 220 V kerfi og 1200 A heimtaug i 380 V kerfi. 
Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að mestu 
notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir 
stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar 
um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 
Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin skal húseigandi greiða 
fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri 
heimtaugar hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. Ef 
einfasa 63 A heimtaug er aukin í þrífasa skal greitt skv. töflu. 
Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda eða 
vegna breytingar á stofnlínu í götu skal húseigandi greiða heimtaugargjald skv. töflu. 
Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera 
samfara og taka á sig annan kostnað, er af þessu kann að stafa. 
Ef 3X220 V notendakerfi er breytt í 3X380/220 V kerfi, kostar rafveitan breytingu á 
heimtaug, en þó ekki breytingu á loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug. 
Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera 
samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa. 

Bráðabirgðaheimtaugar. 
Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði skulu greidd sam- 

kvæmt eftirfarandi töflu: Lengdargjald 

Jarðstrengur 

Kr/m 

980,00 
980,00 

1 300,00 

Loftlína 

Kr/stólpa 

12 520,00 

14 560,00 

16 570,00 

Málstraumur Stofngjald 

stofnvara Kr. 

6 730,00 

9 150,00 

9 820,00 

2.11 Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 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.
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Ef hluti af bráðabirgðaheimtaug nýtist með óbreyttri legu sem aðalheimtaug, reiknast 

ekki lengdargjald af þeim hluta. 

Varðandi aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar að því er varðar fjarlægð 

húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugar- 
gjald ákveðast samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 

Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörð, skal hann greiða 

aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingar skipa eða tengikassa, 

skal greiða gjald kr. 1 190,00. Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greiða 

gjald kr. 2 590,00. 

3. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

Gjalddagi reiknings er útgáfudagur. Eindagi er 10 dögum síðar og skal hann tilgreindur 
á reikningi. Verði greiðslufall á reikningi, hvort sem um er að ræða áætlunarreikning 

eða álestrarreikning, getur rafveitan áskilið sér vanskilavexti af því sem gjaldfallið er, 
talið frá og með gjalddaga. Vanskilavextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, 

sbr. 13. gr. 1. nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 

Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt, svo að til lokunar hafi komið skal taka gjald 
fyrir enduropnun veitunnar kr. 1 000,00. Ennfremur skal sama gjald tekið, ef farið er 
á stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd. 

Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór skal veitunni lokað tafarlaust og 
verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald til rafveitunnar kr. 

1 000,00 og sett viðeigandi vör. 

Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 

1 770,00. 
Ef launafl nemur 48% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna 
meðalgildi afls (raunstuðull 0,9) er heimilt að hækka afl- og orkugjald um 15%. 
Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliða tengingu með 

sperru fyrir 1050 Hz. 

Breytist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum 

gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 60% af þeirri breytingu. Breytist kaupgjald 

hjá Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1. janúar 1987, hvort heldur er vegna breytinga á 

grunnkaupi, kaupgjaldsvísitölu eða vegna samninga, er rafveitunefnd heimilt að 

breyta gjaldaliðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að % af þeirri breytingu. 

Breyting skv. þessum lið er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Sölugjald 25% er innifalið í rafmagnsgjöldum, sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár 

þessarar nema á húshitunartöxtum og viðhaldsgjaldi á taxta A1. Sölugjald innheimtist 

ekki af sölu á rafmagni til varmadælna, enda verði notkunin sérmæld. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 1. maí 1988, og birtist til eftirbreytni 

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

nr. 582, 22. desember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. apríl 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Akureyrar. 

1. gr. 

Hitaveitan selur varmaorku úr veitukerfi sínu samkvæmt gjaldskrá þessari og reglugerð 

Hitaveitu Akureyrar. 

2. gr. 

Vatnsrennsli að hitakerfi húsa er takmarkað um hemla. Greiða skal árlegt aflgjald 

samkvæmt hemilstillingu, sem kaupandi ákveður og fer skriflega fram á við hitaveituna. 
Neysluvatnslögn skal tengja fyrir framan hemil og fyrir aftan mæli. 

Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við 1. desember, þótt aflþörf verði minni 
hluta úr ári. Gjaldtaka skal þó miðast við fyrsta dag næsta mánaðar eftir breytingu, þegar 

um hækkun hemilstillingar er að ræða. Fyrir breytingu á hemilstillingu skal greiða 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 ...............0 00... kr. 63,20 

B. Fastagjald: 

B.1 Fyrir almenna húshitun ásamt neysluvatni. 

Fast aflgjald (hemlagjald) ltr/mín/ár ...................... kr. 3 612,00 

B.2 Án húshitunar. 
Mælagjald á mánuði ............0.. 0000 kr. 343,00 

4. gr. 

C. Stofngjöld skulu reiknast sem hundraðshluti af sama stofni og útreikningur byggingar- 

gjalda miðast við samkvæmt gjaldskrá byggingargjalda á Akureyri. 
C.1 Gjaldstuðull fyrir fyrstu 300 mm ........000.00 00 1,1% 

C.2 Gjaldstuðull umfram 300 mm ......0.00.0 000 0,4% 
Í stofngjaldi er innifalin ein heimæð á lóð allt að 30 m að lengd, talið frá lóðarmörkum 

þar sem hitaveituæðin kemur að viðkomandi lóð. 

C.3 Mælagrindargjald ................0 0000... kr. 11 988,00 
C.4 Gjald fyrir hvern lengdarmetra í heimæð umfram 30 m 

lengd frálóðarmörkum ..........0....0 0... kr. 1 502,00 

. S. gr. 

D. Önnur gjöld. 

D.1 Lokunargjald ..............0.. 000. kr. 757,00 

D.2 Skammtabreytingargjald ............0.00.0.. 0000. kr. 448,00 

D.3 Mælaálestrargjald (aukaálestur) ......................... kr. 448,00 

6. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar, 
1. mai 1988, 110,8 stig.
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Gjaldskrár þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. maí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. $72, 18. desember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. apríl 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Nr. 206 . 18. apríl 1988 

GJALDSKRA 

fyrir eftirlit með köfunarbúnaði og aðra þjónustu 

varðandi köfunarmál. 

1. gr. 

Eigandi köfunarbúnaðar, sem ætlaður er til nota við köfun í atvinnuskyni, greiðir 
eftirfarandi gjöld fyrir skráningu og skoðun hans: 

kr. 

Grunngjald skráðs köfunarbúnaðar .............0.00...0000 0000... 1 200,00 

(Skráningarskyldur köfunarbúnaður er lunga, heilgríma, hjálmur og 

loftþjappa). 

Fyrir greiningu lofts (þrjú rör) ...........0.00.0 000. 1 000,00 
Fyrir Dragerrör tilloftgreiningar ...............00.. 000. 300,00 

Fyrir skoðun búnaðar greiðir eigandi búnaðarins laun starfsmanns Siglingamálastofn- 
unar ríkisins þann tíma er skoðunin tók og annan útlagðan kostnað, þó eigi dagpeninga og 

ferðakostnað. 
2 2. gr. 

Vegna atvinnuskírteina kafara greiðast eftirgreind gjöld: 

Fyrir útgáfu atvinnuskírteina kafara ...............0..0.00. 000... 2 700,00 
Fyrir endurnýjun atvinnuskírteinis kafara ..................0...0.0... 1 000,00 

3. gr. 

Fyrir annað eftirlit og þjónustu, er köfunarmál varða, skal greiða þóknun samkvæmt 
reikningi. 

4. gr. 

Gjaldskrå bessi sem sett er samkvæmt lågum nr. 12, 13. april 1976 um kafarastårf, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. maí 1988, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 42, 17. janúar 1986. 

Samgönguráðuneytið, 18. apríl 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 

  

Stjórnartíðindi B 26, nr. 187—-206. Útgáfudagur 29. apríl 1988.
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Á rr AH # hl AT mm 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir raforku nr. 522 Yung SJ Å 

og hitaveitur nr. 525, 27. nóvember 1987. 

    

Samkvæmt 10. gr. laga nr. 66 31. maí 

staðfest eftirfarandi breytingar á gjaldskrám Orkubús 

til að öðlast gildi 1. maí 1988: 

Allir liðir gjaldskránna hækki um HR HR AR ?, 

  

    lðnaðarráðuneytið, 28. apríl 1988. 

> 1 
PP, fi. Tr, 

Páll Flygenring. 

  

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 201/1981 um iðgjald til slvsatrvgginga 

skv. 36. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar. í s YE 5 

   
Guðmundur Bjarnason. 
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AUGLYSING 
um stadfestingu å breytingu å byggingarreit 

fyrir ráðhús Reykjavíkur. 

  

imkvæmt ósk borgarráðs Reykjavíkur hefur skipulagsstjórn ríkisins hi 

22. apríl 1988 

nn 23. mars 

1988 fallist á og staðfest, sbr. 4. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, þá breytingu frá 

Reykjavíkur, dagsett 7. mars 1988. 

staðfestu ts kipulagi á byggingarreit ráðhúss sem sýnd er á uppdrætti Borga 

Félagsmálaráðuneytið, 22. apríl 1988. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 

rskipulags 

  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

7
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 142 11. mars 1988 um jöfnunargjald. 

Í. gr. 

Við upptalningu 2. gr. reglugerðarinnar bætist eftirtalin tollskrárnúmer: E £ g giut 

    

7. apríl 1988 

1604.2019 1604.3005, 1605.4001, 1605.4009, 1605.9012 

1605.9029, 2208.1009, 2513.1101, 25131102. 

3003.9001, 3820. 0000, 3917.3300, 3917.3900, 

5109.1001, 5109.1002, 5109.1009, 5703.1001, 

5$204.4100, 6212.1000. 7326.9011, 7326.9019, 

2. gr. 

Eftirtalin tollskrárnúmer falli brott úr 2. gr. reglugerðarinnar: 

2208.1000, 2513.1100, 3003.9004, 3926.9022, 5109.1000, 7326.9007 og 7326.9009 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimildum í 3. og 4. gr. laga nr. 78 23. 

1980, um jöfnunargjald, til að öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 27. april 1988 

F.h.r. 

Sigurgeir Jónsson. 
  

Guðrún Asta Sigurðardóttir. 

  
Stjórnartíðindi B 27, nr. 207—210. Útgáfudagur 29. apríl 1988.
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REGLUGERÐ 

um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála. 

I. KAFLI 

Orðskýringar. 

l.gr. 

„Erlendur gjaldeyrir“: Slegnir peningar, peningasedlar, tékkar og adrar åvisanir, vixlar, 

verðbréf og skuldbindingar sem hljóða upp á greiðslur í erlendri mynt, ennfremur 

minnispeningar, gull, silfur og aðrir dýrir málmar ef þeir eru notaðir sem gjaldmiðill í 

viðskiptum. 

„Að selja erlendan gjaldey 

aðra greiðslu, í hverju sem fólgin er, en „að kaupa erlendan gjaldeyri“ er að fá hann fyrir 

Íslenskan gjaldmiðil eða aðra greiðslu, í hverju sem fólgin er 

„Gjaldeyriseftirlitið“: Sú deild Seðlabankans sem hefur eftirlit með gjaldeyrisvið- 

skiptum samkvæmt gildandi lögum og reglum. 

„Verðbréf“: Hlutafé, hlutdeildarskírteini, skuldabréf, líftryggingarskírteini, arðmiðar 

deyri“ er að láta hann af hendi fyrir íslenskan gjaldmiðil eða 

o.þ.h. 

„innlendir aðilar“: Einstaklingar, búsettir hér á landi, án tillits til ríkisfangs. fyrirtæki 

sem eru skrásett hér á landi og erlendir einstaklingar og fyrirtæki, búsett eða skrásett 

erlendis, að því leyti sem þau reka starfsemi hér á landi. 

„Erlendir aðilar“: Aðrir en „innlendir aðilar“ skv. skýrgreiningunni hér að framan. 

II. KAFLI 

Um innflutning o.fl. 

2. gr. 

Innflutningur á vörum til landsins skal vera frjáls nema annað sé ákveðið í lögum, svo 

og reglugerðum eða auglýsingum. 

Fjármagnsgreiðslur, svo og þjónustugreiðslur til annarra landa, skulu háðar gjaldeyris- 

leyfum nema annað sé ákveðið í reglum sem viðskiptaráðuneytið setur. 

my 
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Viðskiptaráðherra skipar samstarfsnefnd um gjaldeyrismál er skipuð skal fulltrúum 

viðskiptaráðuneytisins, Seðlabankans. bankanna og Lánastofnunar sparisjóðanna. Formað- 

ur nefndarinnar, sem er undir yfirstjórn viðskiptaráðuneytisins, skal vera úr ráðuneytinu. 

Kostnaður af starfi nefndarinnar skal greiddur af leyfisgjöldum, sbr. 5. gr. 

Samstarfsnefnd fjallar m.a. um innflutnings- og gjaldfrestsmál og gjaldeyrisyfirfærslur 

sem þarfnast sérstakra heimilda eða falla utan við starfsreglur þær sem bönkum og 

sparisjóðum eru settar. Hún skal ennfremur fylgjast með framkvæmd þessara mála og sjá 

um að fyllsta samræmis sé gætt við afgreiðslu þeirra milli bankanna og sparisjóðanna. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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4. gr. 
Óheimilt er að flytja til landsins vörur sem háðar eru leyfum nema gjaldeyris- og/eða 

innflutningsleyfi hafi verið veitt fyrir þeim. Bankar og sparisjóðir annast útgáfu gjaldeyris- 
og/eða innflutningsleyfa í umboði viðskiptaráðuneytisins og eftir reglum sem það setur í 
samráði við Seðlabankann. Fall umsókn utan þessara reglna skal henni vísað til samstarfs- 

nefndarinnar sem gefur viðkomandi banka eða sparisjóði nánari fyrirmæli um afgreiðslu 

hennar. 
Óheimilt er að bjóða til sölu eða framselja gjaldeyris- og/eða innflutningslevfi. 

5. gr. 

Hver sá sem fær gjaldeyris- og/eða innflutningsleyfi greiði banka eða sparisjóði 1% af 
fjárhæð þeirri sem leyfið hljóðar upp á. 

Undanþegin leyfisgjaldi eru: 

a. leyfi fyrir bensíni og brennsluolíum sem falla undir tollskrárnúmer 2710.0019. 2710.0060 
og 2710.0070 og flutningsgjöld al þessum vörum. 

b. greiðsla vörukaupalána sem tekin eru til mest sex mánaða: 

c. leyfi fyrir námskostnaði. 
Þriðjungur leyfisgjaldsins rennur tl samstarfsnefndar um gjaldeyrismál, m.a. til að 

standa straum af kostnaði banka og sparisjóða við útgáfu og tölvuskráningu leyfa, svo og 

skýrslugerðir, en afgangur í ríkissjóð. 

6. gr. 

Bankar og sparisjóðir skulu reglulega senda Seðlabankanum sundurliðaðar upplýsingar 

um útgefin gjaldeyris- og innflutningsleyfi., greiðslufrest og vörukaupalán, skv. fyrirmælum 

hans. 

7. gr. 

Með tilvísun til ákvæða tollalaga nr. 55/1987, sbr. einkum 18. gr. þeirra, og reglna á 
grundvelli laganna, er gjaldeyrisettirlitinu heimilt að ákveða að afgreiðsla gjaldeyris, 
almennt eða í sérstökum tilvikum, sé háð skilyrðum sem það kann að setja um frágang og 

efni vöru- eða innkaupareikninga. 
Það er skilyrði hvers konar gjaldeyrissölu og -kaupa að viðskiptavinir gefi upp Í 

gjaldeyrisafgreiðslu kennitölu/nafnnúmer eða kennitölu / fyrirrtækjanúmer ettir því hvort um 

einkaviðskipti eða verslunarviðskipti er að ræða. 

lí KAFLI 

Gjaldeyrisskil og gjaldeyrisreikningar. 

8. gr. 

Allur erlendur gjaldeyrir, sem innlendir aðilar eiga eða eignast fyrir seldar vörur og 

þjónustu eða á annan hátt, skal seldur eða honum skilað til banka eða sparisjóðs innan 

eðlilegs frests frá því að gjaldeyririnn komst eða gat komist í umráð eiganda eða 

umboðsmanns hans, sbr. þó 9.. 10. og 11. gr. þar sem nánar er kveðið á um sölu og 

skilaskyldu gjaldeyris. 

9. gr. 

Innlendum aðilum, sem eiga eða eignast erlendan gjaldeyri fyrir annað en útflutning á 

vörum eða þjónustu, er heimilt að leggja hann inn á innlendan gjaldeyrisreikning hjá 

íslenskum banka eða sparisjóði. Sama rétt hafa íslenskir ríkisborgarar, búsettir erlendis, og 

fyrirtæki erlendis sem hérlendir aðilar eiga meirihluta í.
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Þó er skylt að selja banka eða sparisjóði þann erlenda gjaldeyri sem innlendir aðilar fá 
fyrir endurgreiðslur fyrir innfluttar vörur og aðrar endurgreiðslur ef forsenda fyrir greiðslu 
hefur brostið eða upphæð breyst af einhverjum ástæðum. 

Bönkum og sparisjóðum, sem veita lán vegna framleiðslu útflutningsafurða eða vegna 
útHuttrar þjónustu, er heimilt að áskilja að gjaldeyrir, seim inn kemur vegna útfluttra afurða 
eða þjónustu, greiðist inn á sérstaka bundna gjaldeyrisreikninga. Sé gjaldeyrisandvirði 
veðsett viðkomandi banka og sparisjóði eða ávísað honum með öðrum hætti skal slíkum 
samningum fyrst fullnægt. 

Gjaldeyri þeim sem eftir stendur. þegar skilyrðum banka og sparisjóða hefur verið 
fullnægt skv. 3. mgr., er eiganda heimilt að leggja tímabundið inn á sérstakan útflutnings- 
reikning og ráðstafa fé af honum til greiðslu á þeim kostnaði í erlendri mynt sem 
starfseminni fylgir, svo sem vegna kaupa reikningseiganda á erlendri vöru og þjónustu, eða 
með sölu til innlends banka eða sparisjóðs. 

lv. gr. 

Utgerdarmånnum skipa, sem selja fisk eða fiskafurðir á erlendum markaði, er heimilt 
að draga frá söluandvirði í hlutaðeigandi ferð skvídugreiðslur til skipverja og nauðsynlegan 
kostnað vegna afgreiðslu og veru skipanna erlendis, svo og andvirði nauðsynja til skipsins. 
m.a. veiðarfæra vegna útgerðar þess. 

Il. gr. 
Eftirtöldum aðilum er heimilt að geyma erlendan gjaldeyri, sem þeir eiga eða eignast 

vegna viðskipta sinna, hjá erlendum bönkum eða erlendum viðskiptaaðilum., enda sé ekki 
um óeðlilegar fjárhæðir að ræða. og geta þeir ráðstafað honum þaðan til viðurkenndra 
greiðslna vegna viðskipta við erlenda aðila: 

a) Eigendum íslenskra flutningstækja sem starfrækt eru að hluta eða öllu leyti erlendis. 
Geta þeir til viðbótar ofanskráðu ráðstafað gjaldeyrinum til samningsbundinna 
greiðslna til áhafna skv. kjarasamningi. 

b) Innlendum aðilum sem reka fyrirtæki erlendis, vegna reksturs þeirra. 
c) Innlendum vátryggingarfélögum sem endurtryggja erlendis í erlendum gjaldeyri eða 

taka að sér tryggingar erlendis. 
d) Innlendum aðilum sem fá umboðslaunatekjur frá viðskiptaaðilum. 

12. gr. 
Ráðstöfun fjár af reikningum skv. 9.. 10. og 11. gr. er háð reglum á hverjum tíma um 

innflutning vara skv. innflutningsleyfum. 
Seðlabankinn setur nánari reglur um innlenda gjaldeyrisreikninga og notkun erlendra 

reikninga, þ.á m. um innstæðutíma og upplýsinga- og söluskyldu. sbr. 9., 10. og li. gr., að 
höfðu samráði við ráðuneytið og að fengnu álti samstarfsnefndar um pjaldeyrismál, 

13. gr. 
Í samráði við samstarfsnefnd um gjaldeyrismál getur gjaldeyriseftirlitið sett skilyrði um 

notkun viðurkenndra greiðslukorta erlendis. 

IV. KAFLI 
Um erlend lán og greiðslufrest. 

14. gr. 
Ráðuneytið setur, að höfðu samráði við Seðlabankann, reglur um erlendar lántökur. 

fjármögnunar- og kaup-leigusamninga og greiðslufrest.
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15. gr. 

Bankar og sparisjóðir mega semja um yfirdráttarheimildir í erlendum bönkum enda 

geri þeir Seðlabankanum grein fyrir þeim samningum. Notkun yfirdráttarheimilda skal ekki 

vera meiri en sem svarar erlendum innstæðum viðkomandi banka eða sparisjóðs á sama 

tíma. Verði yfirdráttur banka eða sparisjóðs meiri en þessu nemur skal bankinn eða 

sparisjóðurinn hafa komið yfirdrættinum í rétt horf innan viku. Seðlabankinn getur veitt 

undanþágu frá þessari reglu ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

0
 

16.gr 

Erlend lántaka hjá fjölskylduaðilum, búsettum erlendis, er heimil þegar útborgun og 

skráning hennar fer fram í innlendum vaka eða sparisjóði og lánsfjárhæðir til sama aðila 

nema eigi hærri fjárhæð en kr. 3 000 000 á ári eða jafnvirði 60 000 Evrópumynteininga 

(ECU) hvort sem hærra er. 

  

  
  

17. gr. 

Þeir sem taka erlend lán eða fá greiðslufrest erlendis til lengri tíma en sex mánaða skulu 

leggja sem fyrst fyrir gjaldeyriseftirlitið lánsskjöl og önnur þau gögn sem snerta lántökuna 

lá og í síðasta lagi þegar lánsfjárhæðin er hafin eða notuð. Bankar og sparisjóðir skulu afgreiða 

slík skjöl að höfðu samráði vid gj       tldeyriseftirlitið. 

IS. gr. 

Innlendum aðilum er óheimilt án leyfis hlutaðeigandi yfirvalda að veita erlendum 

aðilum lán, setja tryggingu, ganga í ábyrgð til hagsbóta fyrir þá eða takast á hendur slíka 

ábyrgð fyrir erlenda aðila gagnvart innlendum aðila 

Þá er innlendum aðilum og óheimilt án leyfis gjaldeyriseftirlitsins eða annarra 

hlutaðeigandi yfirvalda að framselja eða veðsetja erlendum aðilum verðmæti á Íslandi eða 

erlendis í án þess að greiðsla komi fyrir. 

-kki f þó slíkt leyfi ef afhendingin er liður í arfsúthlutun eða fullnustugerð vegna 

skulda sem löglega er til stofnað en hlutaðeigandi stjórnvöld skulu tilkynna gjaldeyris- 

eftirlitinu slíka afhendingu til skráningar. 

    

Innlendum aðilum er skylt að tilkynn yriseftirlitinu fjármagnsframlög í atvinnu- 

rekstur frá erlendum aðilum og flutning þei ra til landsins enda séu slík framlög heimil að 

lögum. 

20. gr. 

Að fengnu samþykki banka eða sparisjóðs er innflytjendum kornvara. olíuvara, járns, 

timburs og hliðstæðra magnvara heimilt að gera samninga fyrirfram um slík vörukaup til 

landsins og tryggja sér kaup á gjaldeyri til greiðslu á þeim á ákveðnu gengi, skv. nánari 

samningum við innlenda banka eða sparisjóði, enda sé eftirfarandi skilyrðum fullnægt: 

1) Vörurnar komi til landsins innan sex mánaða frá samningsgerð. 

2) Innflytjandi greiði banka eða sparisjóði kaupverð þess gjaldeyris sem hann tryggir sér 

um leið og samningur er gerður enda sé frumrit sc imningsins jafnframt lagt fram. 

ni gjaldeyrinn á reikningi þar til greiða þarf erlenda aðilanum 

yll r hans. 

) Banki eða sparisjóður geyr 

og Öll skjöl fari um hendu
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21. gr. 

Innlendum aðilum er óheimilt að kaupa fasteignir erlendis nema að fengnu leyfi 

Seðlabankans. Kaup innlendra aðila á erlendum verðbréfum skulu háð þeim 

ráðuneytið setur að höfðu samráði við Seðlabankann. 

Innlendir aðilar sem eiga eignir erlendis, svo sem fasteignir og verðbréf, skulu skrásetja 

þær hjá gjaldeyriseftirlitinu. 

Ráðstöfun á andvirði eigna þessara og tekjum af þeim er háð samþykki Seðlabankans. 

  

Heimilt skal að yfirfæra til útlanda, eftir reglum sem ráðuneytið setur, fjárhæðir er 

aðilar, sem flytjast eða eru fluttir búferlum til útlanda, eiga eða eignast, svo sem 

reikningsinnstæ ður, andvirði seldra eigna, arf eftir þá sem búsettir eru hér á landi við andlát, 

andvirði líf- og lífeyristrygginga og útdreginna skuldabréfa, endurgreiðslu lána, geymslufé 

tekjur af eignum, eftirlaun, lífeyri o.þ.h. 

V KAFLI 
Um verslun banka eða sparisjóðs með erlendan gjaldeyri o.fl. 

23. gr 

Auk Seðlabankans hafa bankar. sparisjóðir og Lánastofnun sparisjóðanna rétt til að 

versla með erlendan gjaldeyri innan marka sem 1 Seðlabankinn ákveður að fengnu samþykki 

ráðherra. Póststjórninni er einnig heimilt að versla með erlendan gjaldeyri innan marka sem 

Seðlabankinn ákveður að fengnu samþykki ráðherra 

Gistihús, ferðaskrifstofur, verslunaraðilar og aðrir, sem skipta við erlenda ferðamenn, 

hafa heimild til að skipta erlendum gjaldeyri þeirra. Þeim gjalde 

sparisjóðs án Óóeðlilegs dráttar. Þessum & 

   

ri skal skilað til banka eða 

Yilum er ekki heimilt að veita viðtöku andvirði 

útflutningsvara en þau viðskipti skulu öll fara um hendur banka eða sparisjóðs. Upplýsingar 

um eðli viðskiptanna skulu fylgja við sölu gjaldeyrisins 

    

24. gr 

Um útflutning og innflutning peningaseðla og hvers konar myntar, minnispeninga, gulls 

og annarra dýrra málma, ennfremur skuldabréfa, verðbréfa og hvers konar skuldbindinga 

sem hljóða upp á greiðslur í íslenskum eða erlendum gjaldeyri, skal fara eftir reglum 

Seðlabankans. Skulu slíkar reglur auglýstar í Lögbi 

  

rtingablaðinu. 

í. KAFLI 

Gjaldeyriseftirlit. 

25. gr. 

Verkefni gjaldeyrisettirlitsins eru einkum þess 

a. Að hafa eftirlit með því að erlendur gjaldeyrir fyrir vörur, þjónustu eða annað sé seldur 

eða honum skilað til banka 

b. Að hafa eftirlit með því, með aðstoð bank 

bankarnir eða sparisjóðirnir selja, sé notað T 

c. Að fylgjast með meiri háttar fjårmagnsfærslum til og andinu, m.a. lántökum og 

uppgjöri á samningum varðandi mannvirkjagerð og í því sambandi flutningi tækja til og 

frá landinu og þess háttar. Skal, eftir því sem hægt er, fylgst með meðferð skjal 

færslum jafnóðum og þær fara fram og því fylgt eftir í samvinnu við banka og sparisjóði 
að farið sé ettir settum reglum. 

  
eða sparisjóðs. 

að erlendur gjaldeyrir, sem 

  

var ætlast i 

1 
i 

  

    



  

. notkun gjaldfrests og 

   

       

       

  

ns, og veita bvi ) 

allra upplysinga sem 

kipta- og einkaaðilum og 
    

ofnunum Þa ið getur kv. vatt á sinn fund menn ti lí 

  

    að kanna reiknir 

  

konar upplýsinga, aðgangs að og 
„þá m. innlánsstofnunum, skatt-, toil- 

  

   

  

ritið getur í 

  

á sk jölur m frá öðrum op 

  

„ Því er og a heimil að veita sömu aðilum upplýsingar og afhenda þeim     
18. ør. 

riseftirlitinu er heimilt að stöðva tímabundið gjaldeyri: g gj 
mati hafa brotid settar 

jaldfre sts, skýrslugerð og Önnur 

til ráðuneytisins en slíkt 

             

   

    

   
   

    

1 

erlendar lántökur 

ákvörðun um stöðvun 

ftirlit- >g veita gjaldeyrise 

  

VIL KAFI 

  

tædur, svo sem begar óvissa ríkir Í 

gisskráningu. 

  

að annast nauðsynlegar yfirfærslur á meðan 

samráði við Seðlabankann við 

hans strax og gengi hefur verið 

  

gr. 

nd þessarar reglugerðar er bannað. að viðlagðri ábyrgð skv. 

laga um mopinDera starfsmenn, að skýra óviðkomandi mönnum 

sínu og leynt eiga að fara, sbr. þó ákvæði      

  

  

 



  

   Adilum, sem vidskipti hafa med erle 

gjaldeyriseftirlitinu allar bær upplysi       
Så sem gefur adilum, er annast framkv æmd þessarar reglugerðar, rangar skýrslur skal 

sæta refsingu skv. 15. kafla almennra hegi | 
wm 
DTO 

  

       4 miklar sakir eru eða brot 

eða fangelsi allt að fjórum árum. 

ðum reglugerðar þess: 

ítrekað má auk sektar dæma sökunaut í v 

    

Þá má svipta sökunaut átvinnurétti, sbr. 68. gr. almennra hegningarlaga, um 

stundarsakir eða fyrir fullt og alit. Upptaka eigna skv. 69. gr. almennra hegningarlaga skal 
í g heimil vera. 

Mál út af brotum á regl 

  

rð þessari fara að hætti opinberra mála 

3 
US
 

Reglugerd bessi, sem set 

viðskiptamála og lögum nr. 

Jafnframt er úr eildi numin ré 

innflutningmála 

    979 um skipan gjaldeyris- og 
986 um Seðlabanka Íslands, öðlast þegar gildi. 

Å uge rd nr. 519 14, desember 1979 um skipan gjaldeyris- og 

  

maí     

  

Viðskiptaráður 

  

3, 29. apríl 1988. 

Jón Sigurðsson. 

órhallur 
  

   

  

Stjórnartíðindi B 28, nr. 211. Útgáfudagur 3. maí 1988.
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Nr. 212 516 27. apríl 1988 

SAMÞYKKT 

um breyting á gjaldskrá nr. 109/1987 fyrir heilbrigðiseftirlit á 

Vesturlandssvæði sbr. 3. tl. 6. gr. laga nr. 109/1984. 

Ge
 

Fjórða grein orðist svo: 

Fyrir nýju rekstrarleyfi skv. 

leyfisgjaldið við afhendingu leyt 

'. Í. tl. heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972, skal greiða 

fs, sem hér greinir: 
    

      

l kur kr 300 

2. kurr... BR kr. 2 600 

2. flokkur... AR AR kr. 3250 

4. flokkur . kr. 3 900. 

S. flokkur ..... . . … kr. 4 050. 

6. flokkur . . kr. 5 200 

Fyrir leyfi vegna breytinga á húsakynnum eða rekstri skal greiða hálft gjald. Sé um að 

eða smávægilegar breytingar að mati heilbrigðsfulltrúa. er honum heimilt að lækka eða ræ( 

fella niður gjaldið. 

RD 

gg
 

Fimmta grein orðist svo: 
Af eftirlitsskyldri starfsemi samkv. 7., 8., 12., 13., 14., 15.. 16. og 17. ti. 2. gr. laga nr. 

109/1984., skal árlega greiða eftirlitsgjöld sem hér segir: 

  

   

í. flokkur . . kr. 7 

2. flokkur a kr. 15 600 

3. flokkur . …. kr. 22 100 

t. flokkur se . IR kr. 29 900. 

5. kur....... a kr. 40 300 

6. flokkur... . kr. 50 700. 

3. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarfélögum å heilbrigdiseftirlitssvædi 

Vesturlands, sbr. 6. gr. laga nr. 10 

samkvæmt S. gr. lag 

þegar í stað. 

   1984, sbr. og reglugerð nr. 191/1985, staðfestist hér með 
84, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og öðlast gildi 

  

nr. 109/16 

a 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 27. apríl 1988. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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27. apríl 

SAMÞYKKT 

um breytingu á gjaldskrá nr. 108/1987, fyrir heilbrigðiseftirlit á 

Akranessvæði, sbr. reglugerð nr. 195/1985, um skiptingu heilbrigð- 

iseftirlits á Vesturlandssvæði sbr. 6. gr. laga nr. 109/1984. 

I. gr. 

Þriðja grein orðist svo: 

Fyrir ný rekstrarleyfi samkv. 36. gr. |. tl. heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972 skal greiða 

leyfisgjald við afhendingu leyfisbréfs svo sem hér greinir: 

1. flokkur 20... . kr. 1 300. 

2. flokkur .... BR kr. 2 600. 

3. flokkur ..... A . kr. 3 250 

4. flokkur .... SR kr. 3 909 

5. flokkur .... . . kr. 4 050 

6. flokkur ..... FR kr. 5 200 

Fyrir leyfi vegna breytinga á húsakynnum eða rekstri skal greiða hálft gjald. Ef 

framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits metur breytingar smávægilegar er honum heimilt að 

lækka eða fella niður gjaldið. 

2. gr. 

Fjórða grein orðist svo: 

Af ettirlitsskyldri starfsemi samkv. 7., 8., 12., 13., 14., 1S., 16. og 17. tl. 2. gr. laga nr. 

109/1984 skal árlega greiða eftirlitsgjöld svo sem hér greinir: 

I. flokkur. . kr. 7 800. 

2. flokkur AR . kr. 15 600 

3. flokkur … . . kr. 22 100. 

4. flokkur... . … kr. 29 900 

5. flokkur . rr kr. 40 300. 

6. flokkur sr . kr. 50 700 

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 samræmi við sjóð heilbrigðiseftirlitssvæðisins. 

3. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarfélögum á heilbrigðisettirlitssvæði 

Akraness, sbr. reglugerð nr. 191/1984, um skiptingu heilbrigðiseftirlits á Vesturlandssvæði, 

sbr. og 6. gr. laga nr. 109/1984., um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit öðlast gildi þegar við 

birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 27. apríl 1988. 

Guðmundur Bjarnason.     
Ingimar Sigurðsson.
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GJALDSKRA 

Rafveitu Akureyrar. 

RAFORKUVERÐ. 

    
Áimennir faxfar 

notkun .... … REE … i OL 
     

    

    

Al Almenn heimi 

      

      
A2 Almenn notkun. 

Oll almenn notkun ótalin ; staðar 

A3 Mannvirkjagerð HR sr i 

      
Hitataxtar. 

  

Roftimi 

C2 Rofin næturhitun. 

    

Í. Heimtaug: 

ar. Heimta 

Heimtaugar 

enunn- 

  

Adalheimtaugar. 

Gjöld fyrir adalheimtaugar eru eftirfarandi: 

  

    
sí T. VC Keel 

A. kr 

x 6 25 

3x 10 63 

3x 50 
3x 95 

3x 150 10,00 

3x 240 3 366,00 

3x 304 400    
Bráðabirgðaheimtaugar. 

gðaheimtaugar eru eftirfarandi: Gjöld tyrir bráðabi 

    

Málstraumur Jarðstrengur Lottlína 

kr/m. kr/st 

  

63 A 1-fasa 10 609,00    63 A 3-fasa 2... 2 316,00 

100 A 3-fasa i 14 158,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

gjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innar 1 

simtaug, og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuhe 

i 
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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 nauðsynl legt að setja upp spenni ist töð vegna tiltekins notanda og hún að mestu leyti 

notuð í hans k: Ha tillóð undir stöðina, rafveitunni að 

og skal hann í í öll lu h hlíta i så il nál um rafveitunnar um stærð lóðarinnar og 
staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar heimtaug er stækkuð eða 

væmt beiðni notanda, skal grei 

regnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtar 

     

          

      

kostnaðarlausu 

  

) t úr loftlínu í jarðstrengsheimtaug, 

heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að 

igar, samkvæmt gjaldskrá, þegar breyti ing fe r 

  

  

er í jörðu, skal hann greiða 

  

Ymis ákvæði. 

rið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald 

itunnar kr. 634,00. 
    

        

duropnun 

    aðinn til lokunar, jafnvel þótt lokun sé 

  

vör eða of stór, skal veitunni tafarlaust lokað, og Ef fundin eru við skoðun óleyfil 
| il rafveitunnar kr. verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefir greitt gjald til 

634,00. 

Heimilt er að ákve 

meira af mesta útteknu raur 
259 

   

  

    

  

ða sérstakt gjald fyrir launafl hjá notendum ef úttekið launafi nemur 

miðað við 30 mín. meðalgildi afis. 

innifalinn í rafmagnsejöldum samkvæmt gjald- 

  

Söl uskattur 25% samkvæmt lögum, er 

  

skrá þessari að undantek 

Taxti fyrir almenna heimilis 

  

yrir sjúkrahús og 
Önnur dval arheimili. 

Taxti fyrir Imenna notkun, sem ekki er getið um annars staðar 

vinnuljósa og annars í sambandi við 

  

ir "alla skammtíman 

mannvirkjagerð. 

aðartaxti. Þar sem vél    ) kW og nýtingartími minnst 1000 kist 

xti en er þó heimilt í vissum tilvikum að sammæla 

aðra notkun með v og bætist þá við goålfflatargjald, 71,00 kr/m". 

í notkun er hluti af beildarnotkuninni, er heimilt að margfalda 

sólfflatargj idið samkv. ákvör dun rafveitunnar. 

Tax ti fy yrir sålu å ll kV 

ir dælingu á heitu vatni. 

     

  

Þessi taxti er ætlar    

  

    

    

Stra umur er rofinn í allt: 

. Straumur er rofinn á tímabilinu kl. 08 til 23 

Onnur notkun. 

afveitan getur með sérstökum samningi selt raforku þe eim notendum, sem hafa eigin 

vinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til beirra hvenær sem 
          

  

staklega sten ði við rafv forku eftir     
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Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 

nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 39, 22. 

janúar 1988. 
Iðnaðarráðuneytið, 28. apríl 1988. 

F. h. r. 

Páll Flygenring. Guðrún Skáladótir. 

Nr. 215 27. apríl 1988 

GJALDSKRA 

fyrir sérþjónustu í stafræna símakerfinu. 

(Söluskattur er ekki innifalinn). 

I. Stofngjald. 
Skráningargjald kr. 500 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 símanúmara við flutning. 

Atfnotagjald. 
Fyrir þessa þjónustu er greitt árfjórðungsgjald eða sérstakt notkunargjald þegar 

viðskiptavinur 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. 

Skammval. Afnotagjald fyrir hver 5 númer er kr. 120 á ársfjórðungi. 

Símtalsflutningur. Afnotagjald fyrir hvern eftirtalinn kost kr. 120 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. 120 á ársfjórðungi: 

a) Föst læsing í símstöð. 

b) Læsing með lykilorði. 
Endurval. Síðast valda númerið endurvalið. Afnotagjald er kr. 120 á ársfjórðungi. 

Sjálfvirk hringing í fyrirfram ákveðið númer þegar lyft hefur verið af. Afnotagjald 

er kr. 120 á ársfjórðungi fyrir: 
a) Hringingu samstundis. 

b) Hringingu eftir 6 sekúndur. 

Þriggja manna tal. Þrír geta talast við í einu. Afnotagjald er kr. 120 á ársfjórðungi. 

Samtal bíður. Tónn gefur til kynna að viðkomandi símtal bíður. Hægt er að geyma 

fyrra símtal meðan öðru símtali er svarað. Afnotagjald er kr. 120 á ársfjórðungi. 

„9. Símtalavíxl. Hægt er að hringja í tvö símanúmer og skipta á milli þeirra. 

Afnotagjald er kr. 120 á ársfjórðungi. 
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Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 9. gr. laga nr. 73 frá 1984 um fjarskipti, svo og 

samkvæmt 11. gr. laga nr. 36 frá 1977 um stjórn og starfrækslu póst- og símamála með 

áorðnum breytingum sbr. 8. gr. laga nr. 34 frá 1987 og tekur gildi við birtingu. 

27 Samgönguráðuneytið, 27. apríl 1988. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Halldór S. Kristjánsson. 
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REGLUGERÐ 

um vélstjórnarnám. 

Il. gr. 

Vélstjórnarnám skal vera í sem bestu samræmi hvar sem það er veitt í landinu. Kennt 

skal samkvæmt sömu námskrá og le eitast skal við að hafa próf hliðstæð. Til þess að fylgjast 

með því að ekki komi til misræmi í kennslu milli skóla sem mennta vélstjóra skal ráðuneytið 

skipa þriggja manna nefnd sem sjái um nauðsynlega samræmingu. Vélskóli Íslands og 

Vélstjórafélag Íslands skulu tilnefna sinn hvorn fulltrúann í nefndina og ráðuneytið hinn 

þriðja og skal hann vera formaður nefndarinnar. Nefndina skal skipa til þriggja ára í senn. 

  

2 
2. BT. 

Heimilt er að skipa náminu í einingar og námsáfanga. 

a 
4. Er -» 8&I 

Kennsluår skal mida vid timann frå 1. september til 31. mai. 

Á starfstíma skólans skulu próf fara fram. 

Á. 

Um leyfi gilda ákvæði reglugerðar um le 

J
S
 ør 

yfi í skólum nr. 63/1974. 

5. gr. 

Kennslan skal fara fram samkvæmt námskrá, sem menntamálaráðuneytið samþykkir, 

þar skal kveðið á um kennslugreinar og námsefni. Markmið kennslunnar er meðal annars að 
vekja skilning nemanda á gildi ríkrar ábyrgðartilfinningar og samviskusemi gagnvart sjálfum 

sér og þjóðfélaginu í heild. Lögð skal áhersla á að þjálfa nemendur í sjálfstæðum 

vinn ubrögðum og að tengja saman verklega og fræðilega þekkingu. Kynna skal nemendum 

mikilvægi þess að nota handbækur og fagtímarit, til að geta brugðist skynsamlega við 

tæknilegum nýjungum í starfi. 

6. gr. 

Efla skal tengsl skólans við atvinnulífið sem frekast er unnt, m.a. með því að gefa 

nemendum kost á því að heimsækja stofnanir, vinnustaði og sýningar undir leiðsögn 

sérfróðra og kunnugra mc að efla verklega þjálfun vélstjóranema, svo og tengsl 

þeirra við atvinnulífið, er hei að fella niður kennslu í allt að vikutíma á vetri hverjum og 

fár þeir þá verklega þjálfun u undir umsjón skólans. 

  

Í. gr. 

Námsárangur nemenda skal metinn á grundvelli prófa eða annars konar námsmats við 

lok námsáfanga eða námsannar. 

Geti nemandi ekki mætt til prófs sökum veikinda skal hann leggja fram læknisvottorð 

og hefur skólinn heimild til að gefa honum kost á ad ganga undir veikindapråf. 

Einkunnir skal geta í heilum tölum frá 1-—-10 og skal vitnisburður miðast við áfanga 

einvörðungu. Ekki skal reikna meðaleinkunn. Lágmarkseinkunn í áfanga er 5 og heimilar 

hún framhald náms í næsta áfanga. Að öðru leyti vísast til almennra ákvæða um 

einkunnagjöf í námskrá framhaldsskóla.
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8. gr. 

Menntamálaráðuneytið skipar prófdómara við skólann í einstaka 

lokaprófs samkvæmt ósk skólameistara. Í þeim prófum, sem ekki eru skipaðir prófdómarar. 

skal kennari meta árangur nemenda. 
Þegar prófum og mati á þeim er lokið, skal skólinn gefa nemendum kost á að skoða 

prófúrlausnir og einkunnagjöf kennara. Komi fram skekkja í einkunnagjöf eða mati skal 

slíkt leiðrétt. 
Ef nemandi eða forráðamaður nemanda sættir sig ekki við mat og einkunnagjöf skal 

viðkomandi kæra slíkt til skólameistara innan þriggja daga frá prófsýnidegi. Skólameistari 

hlutast þá til um að skipaður verði prófdómari er endurmetur prófúrlausnir nemandans. 

Prófdómari skal eiga aðgang að prófúrlausnum annarra nemenda er tóku prófið á sama tíma 

í skólanum. 

      námsgreinar til (aa
r 

Skólameistari hefur yfirumsjón með prófum og sér um framkvæmd þeirra ásamt 

deildarstjórum og prófstjóra sé hann skipaður. Kennarar skulu hver í sinni kennslugrein sjá 

um gerð prófverkefna, nema menntamálaráðuneytið ákveði annað. 

  

T. 
US
 

janlegu eftirliti sé       Þegar próf er tekið skal þess gætt að svo rúmt sé um próftaka, að nc 

unnt að koma við, svo að upplýsingar um prófverkefni berist ekki milli pr 

Í prófstofu skulu eigi vera aðrir viðstaddir en próftakar og eftirlitsmenn eða 

tirlitsmic aður . V erði próftaki uppvís að óleyfilegu framferði í prófi, hefur hann glatað rétti 

sínum til að ljúka prófi í greininni í það sinn og skal vísa honum tafarlaust frá pró Å 

próftaka eitthvað ógreinilegt í verkefninu, getur hann snúið sér til eftirlitsmanns. Í prófum 
skal kennari í prófgrein vera til taks, en þó eigi sitja yfir í prófum. 

róttaka.   

    

Heimilt er að veita utanskólanemanda leyfi til að ganga undir vélstjórnarprót. Skal þá 

viðkomandi senda skriflega umsókn um það tl skó ameistara með minnst eins mánaðar 

fyrirvara. 
Skólameistari skal að höfðu samráði við skólanefnd úrskurða, hvort umsækjanda sé 

heimilt að ganga til prófs. Skal hann þá ganga undir sömu próf og fastir nemendur skólans 

Utanskólanemendur skulu þó prófaðir sérstaklega í verklegum greinum 

   

  

      

  

    

12. gr 
Heimilt er að meta próf frá öðrum Ske ólum fullnægjandi í einstökum áföng ef 

sannreynt er að prófkröfur eru eigi minni í viðk komandi grein en í vélstjórnarnámi. 

13. gr. 

Nemandi, sem staðist hefur lokapróf 1., 2.. 3. og 4. stigs vél Si ýÝrnarnáms, skal Í 

prófskíi ern staðfestir árangur hans. Prófskírteini skulu vera samræmd fyrir alla sem 

  

útskrifa vélstjóra. 

lá. gr. 

Nemandi, sem lokið hefur vélstjórnarnámi á rétt á að þr 

aflvélar, frystivélar eða vökva- og loftkerfi sem sérgrein. hafi h t 

ar og menntunar samkvæmt eftirfarandi ákvæðum: 

a. Nemandi sem lokið hefur 4. stigi vélstjórnarnáms, skal ljúl 

nárni á námssamningi hjá viðurkenndu málmiðnaðarfyrirtæki. 
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b. Nemandi, sem lokið hefur 3. stigi vélastjórnarnáms, skal ljúka 21 má fsþjálfun- 

arnámi á námssamningi hjá viðurkenndu málmiðnðarfyrirtæki og auk þess skólanámi í 
bókhaldi, verkáætlanagerð og áhalda- og vinnslufræði. 

sem lokið hefur 2. stigi vélstjórnarnáms skal ljúka 23 mánaða námi á 

  

c. Nemandi, 2: 

nåmssamningi hjå vidurkenndu målmidnadarfyrirtæki og ad auki 4 månada nåmi i 

iðnfræðsluskóla í ýmsum námsgreinum í vélsmíði sem ólokið er í 2. stigs vélstjórnar- 
námi. 

Vélskóli Íslands skal á hverjum tíma kenna allar bóklegar greinar sér 'hæfingasviðs 
vélsmíðanáms, þ.e. aflvéla, frystivéla og vökva- og loftkerfa. þannig að við lok 4. stigs gef 
skólinn út burtfararskírteini iðnfræðsluskóla í vélsmíði og rennismíði fyrir þá sem staðist hafa 
öll prófin. Að því er varðar sérgreinar iðnvélavirkjunar og rennismíði skal skólinn kenna 
sérátanga greinanna, þegar nemendafjöldi gefur tilefni til þess. 

   

  

gr. 

Vélskóli Íslands skal eftir því sem unnt er halda uppi endurmenntun fyrir starfandi 

vélstjóra til þess að tryggja nauðsynlega þekkingu þeirra. og jafnframt standa fyrir RN u 

viðbótarnámi á sérsviði vélstjórnargreina þegar nauðsynlegt er talið að veita það og té il 

ess veitt. Skólanum skal heimilt að ráða sérstakan mann til að skipulegg 
menntunina í samráði við Vélstjórafélag Íslands, samtök atvinnurekenda og has gsmuna 
og sjá um framkvæmd hennar. Stefnt skal að því að afla skólanum búna 

svo að hann geti sinnt þessu verkefni á viðeigandi hátt. 

    

16. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 11/1985 um vélstjórn rnarnám og 
öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um vélstjórnarnám nr. 7/1982 

Menntamálaráðuneytið, 18. apríl 1988. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 

  

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs X. og 

Alexandrine drottningar, árið 1987. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Landsbanki nr. 

Vextir 

5268706 AÐ . kr. 22 770   
6 066 

    

Félagsmálaráðuneytið, 19. april 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
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NÁ 10 

  

REIKNINGUR 

Þjóðhátíðarsjóðs fyrir árið 1987. 

  

des. 1986 

  

stóll 31. 

    amlag S 

    ir umfram pjí 

   ekkun spariskírteina 

iskírteina 
   
VEX V/SOIU SD     

“ - 
Vextr af nyju fi     mlagi S   

   

    

Reikningsskil bessi hafa verid endurskodud og ekkert fundist 

  

ti á hlr. 40091 

furskoðun, Reykjavík, 25 

  

38 996 033,73 

435 000,00 

100,00 

    

66 808,00 

10 179 917,69 

5 000 000,00 

144 756,16 

  

    179 917 

athugavert. 

april (988. 

Halldór V. Sigurðsson. 

Stjórn Þjóði   rátiðarsj( 

  

Magnús T. Ólafsson. 

Jóhannes Nordal. 

Björn Bjarnason. 

Eysteinn Jónsson. 

Gils Guðmundsson.



    

   

NI 

DR ER RIT ET 53 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers, fyrir árið 1987. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Landsbanki í 2 kr JA 

Búnaðarb n li kr. 9 kr 3 

  

Vextir: 

Af Landsbanl 

Af Bunadar 
      

   

  

     

  

      
   

        

  

jó k 1 PAR 

kr 18 

F 7 7 

EIK RERU TI VE. ZZU 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Grímseyjarsjóðs W. Fiske, fyrir árið 1987. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Landsbanki nr. 5268711 

Bunadarbankainnstæda nr. 800139 BA . kr. 7 kr 7870 

Vextir 

ATL nnstæðu kr 218 

Af Búnaðarbankainnstæ( ki 995 3 

kr 0 043 

Sjóður til næsta ars: 

Landsbanki nr. 5268711 . kr. 1 

Bú rkainnstæða nr. 800139 . . kr. 9( kr 

KI l 

  

    

Félagsmálaráðuneytið, 19. apríl 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
     

Já a tQOLUr.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu, 

fyrir árið 1987. 

Sjóður í ársbyrjun: 

kr. 2 191 

kr 584 

    

Félagsmålarå0uneytid, 19. april 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
Lára Hafliðadóttir. 

Nr. 222 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígs, fyrir árið 1987. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Landsbanki nr. 5268395 . . AR kr. 5 071 

Vextir... A AÐ AR . kr. I 351 

kr. 6 422 

Félagsmálaráðuneytið, 19. apríl 1988. 

F.h.r. 
allerímur Dalberg. A ——— 

Hallgrímur Dalberg Lára Hafliðadóttir. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Steinunnar Sighvats- 

dóttur og Magnúsar Ólafssonar, fyrir árið 1987. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Landsbanki nr. 5268487 . IR kr. 6428 

Vextir 2... . RER kr. I 712 

kr. 8 140 

  

Félagsmálaráðuneytið, 19. apríl 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Lára Hafliðadóttir.



"n
m NR
 

Á 

REIKNINGUR 

Nr. 224 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar, 

fyrir árið 1987. 

Sjóður í ársbyrjun: 

  

Landsbanki nr. 5268716 esserne kr. 26 102 

Vextir 2... kr. 6953 

kr. 33 055 

Félagsmálaráðuneytið, 19. apríl 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

REIKNINGUR 

Lára Hafliðadóttir. 

Nr. 225 

fyrir Styrktarsjóð Þórarins Tulinius fyrir árið 1987. 

Sjóður í ársbyrjun: 

  

  

  

Landsbankainnstæða nr. 3268709 HR kr. 390 

Búnaðarbankainnstæða nr. 800140 .............. kr. 22 178 kr. 22 565 

Vextir: 

Af Landsbankainnstæðu ................. … kr. 104 

Af Búnaðarbankainnstæðu . kr. 6148 kr. 6253 

kr. 28 818 

Sjóður til næsta árs: 

Landsbankainnstæða nr. 5268709 kr. 494 

Búnaðarbankainnstæða nr. 800140 ............. kr. 28 324 kr. 28818 

kr. 28 818 

Félagsmálaráðuneytið, 19. apríl 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.



AT 
Nr. 226 

R 

  

EIKNINGU R 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeidum, 

Sjóður í ársbyrjun: 

Búnaðarbankainnstæða nr 

Vextir 

80 

  

Sjóður til næsta árs: 

Búnaðarbankainnstæða nr 

Félagsmá 

227 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóhanns Jóhannessonar 

fyrir árið 1987. 

    

    

800242 

laráðuneytið, 19. a 

Hallgrímur Dalberg. 

    

Lára Haf 

    

g 

Sigurbjargar Guðnadóttur, fyrir árið 1987. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Utvegsbankainnstæða nr. 500093 

Skuldabréf Dvalarh. Borgarnesi 

Vextir: 

  

Sjóður til næsta árs: 

Útvegsbankainnstæða nr. 500093 

Skuldat 

  

réf Dvalarh. Borgarnesi 

  

Félagsmálaráðuneytið, 19. apríl 1988 

  

  

  

  

kr 934 831 

kr 17 OG kr 751 83 

kr. 

kr. kr 267 562 

kr. I 

kr. 1 205 693 

kr 13 700 kr. 1 219 393 

kr. 1219 393 

F.hr. 

Hallgrímur Dalberg. 

  

  
Lára Hafliðadóttir.
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JALDSKRAÅA 

fyrir Vatnsveitu Grundarfjarðar. 

   

y 
Af öllum fasteignum sem tengdar eru við Vatnsveitu Grundarfjarðar skai 

almennan vatnsskatt 0,5% af hinu opinbera fastei ignamati húss og lóðar. 

Hafi fasteign ekki verið virt fasteignamats gu ákveður hreppsnefnd skattinn. 

Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist vatnsskattur samkvæmt fasteignamati lóðarinnar. 

Lágmark vatnsskatts skal vera kr. 3 500,00. 

  

    

        

ør 

Al mennur vatnsskattur bre) ytist å sama hått og ålagningarstofn fasteignaskatts. Heimilt 

»essari gjaldskrå eins og verdlag breytist 

  

     Af húsum sem „nota vatn til annars julegra heimilisþarfa, vegna atvinnureksturs 

eða af öðrum ástæðum, skal auk hins almenna vatnsskatts greiða svonefndan aukavatns- 

skatt. 

Aukavatnsskatt skal að jafnaði greiða samkvæmt mælingu. Allan kostnað við mæla, 

uppsetningu þeirra, viðhald og álestur skal viðkomandi notandi greiða. Verði mælingu ekki 

við komið má áætla notkun. 

    

á. gr. 

sskattur sem lagður er á samkvæmt 3. gr. skal vera kr. 8,00 á hvern rúmmetra 

a h ir samkvæmt áætlaðri notkun.    tér 
lö | þvotta á bifreiðum t.d. í sambandi við eldsneytissölur, 

otin. 

Á. Fyrir þvottap ns 

skal greiða kr. 40 0( 

B. Vatnsnotkun í steypi 

notkun kr. 10,00. 

C. Vatnsnot við f 

Í. Fyrir 

II. Fyrir í 

HI. Fyrir hver] rja s smálest : 

     

  

   

ir valnsne 

ar fyrir hver 100 kg sements- 

rkun verði sem hér sí egir: 

af innví um fiski í 

eginni ræk; SJ 
í sem landað 

       

        

1verja små ålest af Cir 

í gán na kr. 110,00. 

D. Fyrir vatn sem selt er til skip Ja og báta í Grund: irfjarðarhöfn skal vera kr. 65,00 fyrir 

er 

hvern rúmmetra. Lágmark | vera kr. 500,00. 

E. Gjöld fyrir ónefnd vatnsnot skulu fara eftir ákvörðun hreppsnefndar. 

>. gr. 

        

  

    mi og gjalddagi fasteignaskatts. Aukavatns 

s I atnsskatt at fasteignum má taka lögtaki og má 

gera lö stak i hinni skattsky Idu tillits til e igendaskipta. 

  

   

  

Skatturinn nýtur lågve 

fyrir hvers konar samning: 

; í fasteigninni næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti 

veði og eði. 

  

aðfararve   

Sé vatnsskattur eða vatnsgjöld í vanskilum er heimilt að loka vatnsæð til gjaldanda. 

  

  

   Heimilt er hreppsnefnd að hækka eða lc 

hvert um sig, án þess að leita þurfi stað 

<a um allt að 50% framantalin gjöld, öll eða 

tingar ráðuneytis. 
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7. gr. 
Gjaldskrá þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Eyrarsveitar staðfestist hér 

með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1973 til þess að öðlast gildi þeg zar if stað. Jafnframt 
er úr gildi felld gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Grundarfjarðar nr. 269 11. júní 1976. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. apríl 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Húnb ogi Þorsteinsson. 

Nr. 229 27. apríl 1988 

or “ Tv 

AUGLYSING 

um stadfestingu å breytingu å ådur stadfestu 

adalskipulagi Reykjavikur. 

Samkvæmt ósk borgarskipulags Revkjavíkur f.h. borgarráðs hefur skipulagsstjórn 

ríkisins hinn 23. mars 1988 fallist á og staðfest sbr. 4. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964 

þá breytingu á staðfestu aðalskipulagi Reykjavíkur að því er varðar landnotkun á 

staðgreinireit 1.8.11 við Sogaveg að útivistarsvæði verður íbúða- og útivistarsvæði. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. apríl 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
ólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 230 27. apríl 1988 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Stykkishólms 1985-2005. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 22. apríl 1988 

staðfest uppdrátt af aðalskipulagi Stykkishólms 1985—2005. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem skipulagslög nr. 19/1964 mæla fyrir um 

og verið samþykktur af bæjarstjórn Stykkishólms og skipulagsstjórn ríkisins. 

Jafnframt er úr gildi fellt aðalskipulag Stykkishólms frá 29. nóvember 1974 sbr. 

auglýsingu í Stjórnartíðindum nr. 365 2. desember 1974. 

Félagsmálaráðunevtið, 27. apríl 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 29, nr. 212—-230. Útgáfudagur 10. maí 1988.



  

STJORNARTIDINDI B 30 — 1988 
    

REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum út af Austfjörðum. 

     Frá og með 7. maí 1988 eru allar     
sem markast af eftirfarandi punktum: 

    

Ad} 291 Á i. 64707 N ) V 

ps A 1338 47 % 

- V 
i 27 4 V 

< ss 

ðurlögum samkvæm      
   

Brot á ákvæðum reglug 

     

  

    

    

L 
81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. kal farið að 
hætti opinberra mála. 

3. gr. 

bessi er sett samkvæmt ; > i 

til að ö gilc n 

Sjåvarutvegsrådunevtid, 6. mai 1988 

T h r 
í. fh. 

Arni Kolbeinsson. 

  

Stjórnartíðindi B 30. nr. 231. Utsáfudagur 6. maí 1988.



STJORNARTIDINDI B 31 — 1988 
  
  

Nr. 232 532 13. mai 1988 

REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum í Reykjafjarðarál og Strandagrunni. 

1. gr. 

Frá og með 14. maí 1988 til 30. september 1988 eru allar togveiðar með botn- og flot- 

vörpu bannaðar á svæði, sem markast af eftirfarandi punktum: 

6673954” N — 22924'30" V 
66952'23" N — 22938'13" V 
66958731” N — 20951'13" V 
66719/48" N — 21701'09"” V r

u
n
e
 

2. gr. 

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

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

hætti opinberra mála. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmi ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fisk- 

veiðilandbelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim seim hlut 

eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 13. maí 1988. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 
Jón B. Jónasson. 

Nr. 233 pi 3. mai 1988 

AUGLYSING 

um umferð i Reykjavik. 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið að banna bifreiðastöður sunnan megin á Grandavegi milli Eiðsgranda 

og Framnesvegar. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 18. maí 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 3. maí 1988. 

Bóðvar Bragason. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



  

REGLUGERÐ 

um bann víð veiðum smábáta. 

         

   

indum tima im a 
1 1 sam ati 

i., SEM EKK al 
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born þess {AKA CKKI 0     

  

aflahámarki skv. 2 

  

y yr 
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v 1 Tr mye t I ro uriogum Kvæmt aKvæ           
í nt af hratum skal farið lat ut al Drotum Skal tarið 2 eiða Í988- 20 I 
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væmt åkvædum 10 

    

990 til bess að öðlast begar 

  

Árni Kolbeinsson. 

  

  

Stjórnartíðindi B 31, nr. 232—-234. Ú tgáfudagur 13. maí 1988. ng



STJÓRNARTÍÐINDI B 32 — 1988 

  

AUGLÝSING 
um framboð og kjör forseta Íslands. 

     
    
   

      

   

1 25. juni 1988. 

s skal skila í hendur dómsmálaráðuneyti amt samþykki 

ðum vfirkjörstjórna um | að þeir séu á 

  

  

bærra manna, en mest 3000, er 

   
arftarðarsýslu, að báðum með- 

    séu minns 1090 meðmælendur 2180. 

Ur V Vestfirðinga jórðungi (Mýrasýslu--Strandasýslu, að báðum meðtöldum) séu minnst 

[10 med mælendur, en mest 220. 

Úr Norðlendingafjórðungi (Húnavatnssýslur—S.-Þingeyjarsýslu, að báðum meðtöld- 

um) séu minnst 210 me    idur, en mest 420. 

  

Im 

  

Ur AustfirdingafjérSungi (N.-Pingeyjarsyslu—A.-Skaftafellssyslu, ad bådum medtåld- 

nst 90 meðmælendur, en 1     

  

OT. lög nr. 39/1963. sbr     

    

    

    

    

    

   

6 

Forsætisráðuneytið, 21. mars (988. 

Þorsteinn Pálsson. Sr Bo BI t Må Guðmundur Benediktsson. 

MI DK 3. 88 NT. 230 A 5 gm 13.maf 1988 
Å UGLY SING 

um framlagningu kjörskráa. 

Samkvæmt heimild í 23. gr. Í 

um framboð og kjör í     ands, I 

„1     i í > ; lr í Ár. a „orm frc Á ÁÁ ag“ kjörskrár vegna kjörs forseta Íslands sem fram á að Í 

  

    maí 1988. skal e gil síðar en € kjörskrá vert     ginn áður hvar | 

kveðið að kjörskrár skuli Í ja frammi til 14. 

  

    því að kærufrestur til sveitarstjórnar 
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Jón Sigurð 

  

Rikisprentsmidjan Gutenberg



    

um notkun gjaldmæla i leigubifreidum. 

     

     

Skvlt er að haf: 

Ráðuneytið 

kvæmt gildandi = 

    

    

    
136/1986 staðfestist Í 

eftirbreytni "ga að mál 
eini sinnu tja . = £ á . 

tv AUBIYSINg OCUNECVUSINS nr, 15/ ik i i Ci 

  

  
Samgongurddunevtid, 9. mai 10 

  

Ölafur S. Valdimarsson. 
EA < 
fIdidor |. 

  

5. maí 1988 
' 

AUGLYSING 

jåvartitvegsråduneytisins å verdgrundve 

    

um stadfestingu 

  

fyrir loðnumiöl og loðnulýsi á framleiðslutímabilinu 

1. fe 

  

rúar s.l. og til loka vertíðar 1988. 

laga nr 
laga NF. Með skírskotun til 

samkvæmt tillögum stjórnar V 

verðgrundvöll fyrir loðnumjöl og |: 

vertíðar 1988: 

eftrtarandi     lysi á framleiðslutímabilinu 1. februar sl. og til loka 

  

V Inarverd 
Ss fit ET a ” t 
FN Hið ÞÁ fi 

S.65 SDR pr prót.einin 

10 dshlutfali 50%. Miða skal við eif-verð í höfnum V.-Evrónu. 

    

Jón B. Jónasson. 

 



Nr. 239 536 

AUGLYSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu 1. febrúar til 31. maí 1988 nema 

fyrir söltuð ufsaflök, en þar hefst tímabilið 1. janúar 1988. 

5. maí 1988 

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

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðlest efrfarandi 

verðgrundvöll fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu 1. febrúar til 31. maí 1988 nema fyrir söltuð 

ufsaflök, en þar hefst tímabilið Í. janúar 1988: 

Fuilstaðinn þorskur: USS pr. lest fob. 

Stórfiskar rn ne 10/30 I 3 862,00 

StÓrfisktir 00... nn nesker nes I 3 629,00 

Størfiskur 22222 n ennen ennen enken ener rns í 3 214,00 

Stórfisktir 0000 IV 2 854,00 

Milifiskur 2000. kreeres 30/40 I 3 629,00 

Millifiskur 1... 0 lí 3214.00 

Millifiskurr snuse eee een ennen kk ke nen rrrrrre Hi 2 744,00 

Millifiskur 22 seseseneeeseevve keen kreere krrse IV 2 337,00 

Smáfiskur Go 0 40/00 I 3 214,00 

Smáfiskur 2... rrnne i 2 823,00 

Småfiskur 0... er re knknee IR TH 2 493,00 

Småfiskur 0... IV 2 120,00 

SmáliSskUr nen 60/80 I 2 944 00 

Smáfiskur 0. en I 2 675,00 

Smáliskur 0 k en mm 2 405,00 

Småfiskunr se aeneenee nn e neuen nen nens n en IV 1 955,00 

Småfiskun sunnier vnnvnnee AR 80/100 Í 2 544,00 

Småfiskur 0002. 0 0 ll 2 260,00 

Småfiskur 1.1... AÐ HI 2 031,00 

Smáfiskur enken rn een k kreeres IV I 649,00 

Millistaðinn þorskur: 

Småfiskur ......... 0 40/60 I 3 343,00 

Smáfiskur nere enker kk rese NH 3 101,00 

Smáfiskur 0 IR Til 2 779,00 

Småfiskur saa ennnnnnnnen kunnen evnerne rrrne 60/80 I 3 142,00 

Småfiskun susan ennen nens nerne rrrne il 2 900,00 

Småfiskun sea eennene ennen vene enn r kr rrrrrnene UI 2 577,00 

Smáliskur 0 rk rss kree 86/100 I 2 980,00 

Smáfiskur sonar en enn k kreeret Il 2 698,00 

Smáfiskur 0 ner krr kk ennee Im 2 376,00 

Tandurverkadur porskur: 

Størfiskun sneen eee une enenern eres ees 10/30 I 3 744,00 

Størfiskur sneen neen keen kr evnerne een rre li 3 464,00 

Stórfiskur 0. kreeres TI 3 023,00 

Millifiskur 22 ennsneneeeseeeeene seen vee rer r ene rrnnne 30/40 I 3 533,00 

Millifiskur os oessseneseesveeeererennne NR UI 3 113,00 

Mullitiskun 2 eneneneneeevue en eeer ener r renerne HI 2 695,00 

Småfiskur 00... kk kr rer r res 40/60 I 3 144,00 

Smáfiskur susan ennen ennen enken rennes I 2 727,00 

Småfiskun 000 II 2 408,00 

Småfiskur sussie neuen renerne skr nne 60/80 I 2 781,00 

Smáliskar nere errrrkree H 2 533,00 

Smáfiskur sone e ennen er rereerrse UI 2 251,00 

Smáliskur k skeerne 80/100 I 2 518,00 

Smáfiskur 00... nen rrneee H 2 261,00 

Smáfiskur 000. rrnes ll 2 025,00



5, mai 1988 

Söltuð ufsaflök: 

1650/up .......... 

1250/1650 ........ 
1000/1250 ........ 
800/1000 ......... 
600/800 .......... 
400/600 .........…. 

Söltuð borskflök: 

Flokkur A 700/up 
Flokkur A 409/700 
Flokkur A 200/400 
Flokkur A 100/200 

Flokkur B 700/up 
Flokkur B 406/700 
Flokkur B 200/400 
Flokkur B 100/200 

537 Nr. 239 

DEM pr. lest cil. 
ABEF ABK ABKK CFF UR CKK 

AR 4 870,00 4 470,00 3 770,00 3 620,00 3 320,00 2 800,00 

REE 4 650,00 4 270,00 3 600,00 3 450,00 3 170,00 2 670,00 

AR 4 566,00 4 180,00 3 530.00 3 390,00 3 110,00 2 610,00 

AÐ 3 970,00 3 640,00 3 070,00 2 940,00 2 700,00 2 270,00 

BR 3 320,00 3 050,00 2 560,00 2 460,00 2 250,00 1 890,00 

us. 3 080,00 2 820,00 2 370,00 2 280,00 2 090,00 1 750,00 

US$ pr. lest cif. 
5 744,00 

5 447,00 

4 277,00 

3 568,00 

ARA nn uens resnee 4 503,00 

ANNARRA 4 167,00 

ANNAR 3 565,00 

2 944,00 

Ofangreint grundvallarverd midast vid gengid SDR 0,8336 pr. USD. 

Verdbil verdur 5% og midast vid verðhækkun sem verðlækkun. 
Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að við- 

bættu eða frádregnu verðbili. 

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

5, mai 1988 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. maí 1988. 

FE. hr. 

Jón B. Jónasson. 

Kristín Magnússon. on. 

Nr. 240 

AUGLYSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrund velli 

á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabilinu 

frá 1. mars til 31. mat 1988, nema annað verði ákveðið. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1960, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt ullögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs. hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabilinu frá 1. mars til 31. mar 1988 
nema annað verði ákveðið: 

Vélskeiftett rækja: SDR pr. ib. eil. 

Færri en 350 stk. í Íb.: 

Blokkfryst 2000... nunne nen e renen runerne 3,55 

Sx2 kg 0g4x2,5 kg vatnshúðuð, sérfryst 20.00.0000... 3,55 

5x2kgog 4x2,5 kgóvatnsbúðuð, sérfryst .....0..00000.. enene vennen 3,71 

500 gr vatnshúðuð, sérfryst 2.200 nenneneeneveu vene n vennen BR 4,12 

200 gr vatnshúðuð. sérfryst 22.00.0200 sr 4,33



VAL £ 4 < ar 1000 

i 538 >». Mal LYSS 

Fleiri en 350 stk. í lb. og óflokkað: 

    

Verðbil verður Sí 

í í sjóðinn eða úr miðast við 30% af vi frá undvaliarverði að     
gi) eins og það er á 

  

teknu tilliti til verðbils. Verðið miðast við 

     

Jón B. Jónasson. 

Kristín Magi 

  

r, 4 5. mai 1988 

AUGLYSING 
isins á verðgrundvelli fyrir 

  

um staðfestingu sjávarútvegsráðune 

skreið á Ítalíumarkað á framleiðslutímabilinu 1. febrúar 1988 

og þar til annað verður ákveðið. 

aga nr. 72 28. maí 1969 um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 

  

Jarsjods, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

slutímabilinu 1. februar 1988 og bar til 

          

ramt 

Viðmiðunarverð í SDR pr. tonn cif. 
s 03 

    
úr miðast vid 50% at verðbreytingu frá grundvallarverði að 

ferðrð miðast við viðskipti 

  

engi (skilagengi) eins og það er á 

    

hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. maí 1988. 

hr. 
Lo 
nm B. Jónasson. 

  

Magnusson. 
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GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Hríseyjar. 

  

       
i. 

Hitaveitan lætur hverju húsi sem er í sambandi við vatnsæðar henn tar Í té 
sem ætla má að nægi til hitunar á húsinu. enda séu ofnar hússins nægilega stórir að dómi 

  

hitaveitunnar. Hitaveitan setur stillanl: 1 hemil fyrir hámarksrenndi til hvers hitaveitu- 
kertis. Gjald tl hitaveitunnar miðast við hámarksrennsli við stillingu hemils. 

   

y . 
ør 

  

i;e 

g 

sigi á nem, Hit     Hit: 1veitan ein má rjúfa aveitan breytir stillingu á hem! 
anda fyrsta árið sem hús hans er tengt veitunni, en eftir það einu sir 

Dreytingu Hámarksstilling Í hemils gildi 
aflnotkun verði minni hluta úr árinu. Lægsta stilli hemli er Í 
vatnsmagn skal standa á hálfum og heilum lítra á nínútu 

    
   

     
       orist fyrir l. Januar. 

  

haf 
Náið beiðni ur 

  

      
        

ilisnotkun- 

{Osiar Og sér 
  

sem vatn er notað til annars en upphitunar I húsnæðis og venjulegrar heim 
ar setur hitaveitan upp mæla sem mæla rennsli vatns í rúmmetrum. Hitaveitan k 
um uppsetnin gu og vi 

    

    

1 wool EN 
ald mælanna. 

  

>m hér segir: 

  

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sé 

  

   

I. Fastagjald fyrir hvern hemil á mánuði kr.  466,00 
2. Vatnsgjald fyrir hvern mínútulítra á mánuði kr. 1 163,00 
3. a fyri ir hve rn 34" mæli á mánuði kr. 200,00 

Leiga fyrir hvern 1'"——2" mæli á mánuði kr. 450,00 
4. Vatnsgjald fyrir hvern rúmmetra samkv. mæli kr. 73,00 

  

Hitaveitug 

SD jöld samkv. 3. grein verða krafin månadarlega og skulu þau greiðast á 
skrifstofu Hríseyjarhrepps. í pósthúsum, bönkum eða sparisjóðum. Gjalddagi er 20. dagur 
hvers mánaðar og það eru vanskil ef reikningur er ekki greiddur innan 15 daga frá 
gjalddaga. 

    

Heimæðagjald Hitav eitu Hríseyjar skal vera sem hér 
Fyrir hús allt að 400 m kr. 40 000,04 
Fyrir hvern rúmmetra þar yfir að 600 m kr 40, 
Fyrir hvern rúmmetra yfir 600 m? kr. 3, 
Fyrir hvern inntakshemil kr. 11 000, 

Ef um er að ræða atvinnuhúsnæði sem hitað er að hluta reiknast ekki heimæð: agjald af 
þeim hluta húss sem ekki er hitaður. Þó skal í útreikningi gjalds bæta 20% við það húsnæði 
sem hitað er og gjald reiknast af, þó ekki eftir að hið upphitaða húsnæði er farið að nema 
50% eða meira af byggingunni. 

Sé um óskipulagt svæð 
sérstaks aukagjalds af húsráðanda eða gera honum að greiða f vrir heimtaugina samkvæmt 
kostnaði. en gera skal honum aðvart um það fyrirfram. 

Fyrir öll mannvirki sem bætast við á lóð þar sem áður hefur verið greitt heimtaug 
skal greiða heimtaugagjald fyrir hið nýja húsnæði í samræmi við þessa grein 

n CD
 

UG
 = 

   
    

      

Ji að ræða. eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast 
   

  

gjald 
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6. gr. 

Gjöld samkvæmt 3., 5. og 10. grein eru miðuð við byggingavísitölu Í. janúar 1986 sem 

er 107,9 stig. Heimilt er sveitarstjórn að breyta þeim í samræmi við breytingar seim á nefndri 

vísitölu verða að fenginni staðfestingu ráðuneytisins hverju sinni. 

7. gr. 

Nú kunna að verða leyfð afnot hitaveitunnar til einhvers sem ekki þykir falla undir 2. 

grein og er þá heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki, 

8. gr. 

Heimæðagjald er gjaldkrætt þegar tengingu húss er lokið. Heimilt er að veita gjaldfrest 

á heimæðagjaldi eða hluta þess. 

9. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins til notanda sem vanrækir að 

greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun skal tilkynna með a.m.k. þriggja daga fyrirvara. 

Sá sem er í vanskilum greiðir auk vanskilaskulda kr. 900,00 í opnunargjald. Fulit 

afnotagjald ber að greiða fyrir þann tíma sem heitavatnsæðum er lokað vegna vanskila. 

10. gr. 

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

Gjaldskrá þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. april 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. 174, 28. mars 1958. 

íðnaðarráðuneytið, 4. maí 1988. 

E.hr. 
Páll Flygenring. . 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 243 7. maí 1988 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar. 

Í. gr. 

Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar (HAB) selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi 

veitunnar samkvæmt ákvæðum gjaldskrár þessarar. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi sem tengist veitunni í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til 

hitunar húss og neyslu enda verði ofnar þess taldir nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra. 

Stjórn hitaveitunnar getur heimilað afnot hitaorku til annars en húshitunar, svo sem til 

heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs. enda verði ákveðið gjald í hverju tilviki með 

hliðsjón af gjaldskrá þessari. 
Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil eða annan mælibúnað við inntak og/eða 

frárennsli hvers hitakerfis og miðast gjald hitaveitunnnar fyrir selda orku við hámarksrennsli 

um hemil, magn skv. mæli eða samkvæmt öðrum viðurkenndum mæliaðferðum.
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3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis sbr. 

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

verði beiðni þ. a. Í. komið á framfæri við hitaveitu. Hámarksstilling hemils gildir frá 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 nytt umframorku á 
þessum árstíma. Orka til húshitunar á svæðinu hefur ætíð forgang umfram slíka orkusölu. 

UG
 

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

en 1,50 mínútulítrar. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins til húshitunar og neyslu eru sem hér segir: 
a) Vatnsgjald um hemil fyrir hvern mindtulitra å månudi. kr. 1 720,00 
b) Vatnsgjald um vatnsmæli fyrir hvern råmmetra. kr. 74,20 
c) Ef hitastig vatns við mörk byggðar er að jafnaði lægra en 80%C, skal hitaveitan leiðrétta 

vainsmagn um hemla. þannig að vatnsskammtur sé aukinn um ás fyrir hverja gráðu sem 
hitastigið er undir S0*C. Leiðrétting verður að ná 0.25 mínútul. til að hitaveitunni sé 
skylt að framkvæma leiðrétiingu samanber 1. mgr. Leiðrétting verður gerð einu sinni á 
ári sbr. 3. gr. Hliðstæð regla gildir ef um er að ræða sölu samkvæmt vatnsmæli, 

Á gjöldin leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. Þegar um afnot á 
heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar, sbr. 3. gr., getur hitaveitan vikið frá 
framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá 
þessar. 

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

áætluðum hitunarkostnaði með hitaveitu samkvæmt mati hitaveitunnar. Gjald þetta lækkar 
hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður með vatni frá hitaveitunni. 

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

byggingar aðrar en bifreiðageymslur. 

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

Stærð húss Stofngjald 

230 mö kr. 38 670.00 
251— 500 m? kr. 38 670,00 + 92,20 kr/m" yfir 2500 
501—1500 m' kr. 61 720,00 + 54,10 kr/m? yfir 500m? 
1501—-6000 m kr. 115 820,00 + 34,70 króm? yfir 1500? 

6000 m kr. 271 970,00 + 27,20 kr/m" yfir 6000m” 

Lågmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsi skal vera ........... kr. 29 140,00 
Sama gildir um annað húsnæði í slíkum byggingum. 
b) Fyrir rafkynt hús með þilofnum eða geislum sem einungis tekur heimæð til nevsluvatns- 

notkunar, skal greiða 40% af stofngjaldi skv. alið. Þetta gjald hækkar ekki þótt 
heimtaugin verði síðar notuð til húshitunar. ef sú breyting fer fram innan 3 ára.
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c) Hitaveitunni er heimilt sem ekki c til hitunar 

skv. reikningi og fellur | b 

7. 

Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það | hefur verið tekið í notkun, gjaldfalla 50% 

    
  

    

þegar hafin er lagning dreifiæða og veitukc rfis, sem bundin ei 

num framkvæmdaáföngum í viðkomand: hve stöðvar gjaldsins gjaldfalla 

  

egar tengingu heimæða er lokið. 

Heimilt er hitaveitunni að veita frest til að greiða eftirstöðvar gjaldsins. 

  

gum eða endurbyggingu á húsnæð Af nl ! húsnæði og breytt i 

a hitaveitunni ådur en ba 0 er tekið í notkun, gjaldíellur í miðað við a 

  

i, sem huse igendur geta 

  

    

  

1 fokheldisvottords samkv: emt gildandi 

gjaldskrá á þeim tíma. 

Af húseignum, sem um 

a dreifðrar byggðar, sjald      
;ða sérsamningar um stofngjöld, t. d. ök ákvæði 

r tengingu heimæðar er lokið nema 

  

annað sé tekið fram í samning 

    Þegar lokað hefur verið fyrir aðrenr nda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á ný vera … AR kr. 1 720,00 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast grei 

      

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvíst ngs eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð og skulu gjöldin greidd þar sem hitaveitan ákveður. 

að eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 
  

21 dags frá gjalddaga.     

  

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

UG
 gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byg 

110,8 stig. 
Hitaveitunni er heimilt að ð br eyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 

en nemur breytingum sem á nefndri vísitölu verða, enda liggi fyrir staðfesting ráðuneytisins 

hverju sinni. 

  

sgingarkostnaðar 

  

  

    

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 

öðlast gildi 1. júní 1988 c og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr 

gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 198, 13. apríl 1986. 

    

    

Íðnaðarráðuneytið, 7. maí 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

==
 

Guðrún Skúladóttir.
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JALDSKRÁ 

Rafveitu Akraness. 

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

Númer 

      

  

   

   

    

   

     
      

   

Heiti gjaldskrárliða kr./kWh greiðslur kr. 

1 notkun. 

A jaldi . … un 6,11 1 760,00 

B - Heimilisnotkun o. fi. 

B1 Heimilisnot . . 1,52 I 850,00 
B2 Mannvirkjagerð og Akraneshöfn A AA 7,82 2 760,00 

C - Vélanotkun. 

C1 M 6, 

C3 ) 1 kr/kW 

D - 

Di Án rofs 2 
D2. Rof 2: 
D3 Rof 2 2 
DS. Rof 145 2 
Do sumarh 2 
D7 Rof bre > 00 

- Annað. 

Sérsamningaí 

Gatn 19 460,00 kVa/år.     Lokun og enduropnun veitu 

Ma 

10 Einfasa 

  

la- og rofaleiga. 

Einfasa með líða 

Þrífa 

Þrífasa n 

    

  

       
sa með a 

  

   ga fyrir önnu     

Ákvæði og skýringar með töflu 1. 

þjónustugreinum. Eftir þessum lið má 
ir- og þvottatækja í sjúki ahúsum. elliheimilum, vistheimil- 

og 8! Isti- Og v veiting: 1húst um. 
5 & 

  

by . kja í iðnaði, ve    

   

  

1l eldunc 

  

Akraneshöfn. 

ri flutningsgetu 

        

ársafl. Gja 
, 

„ötvinnutækja | 

IS mín. Heimilt vöttum. Ársafi reiknast hæsta meðalafi á 

  

en aflgjalds er úttekt í 

sel 

  

| lýsingar samkv. þessum taxta, að tilskyldu samþykki rafveitunefndar. en greið: 
   Ít fastagjald.
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D6. 

El. 

E2. 

Ed. 

ES. 

á. maí 1986 

Hitanotkun. 

Öll sala raforku til hitunar er háð ákvörðun rafveitustjóra og rafveituneindar m. á. 

með tilliti til: 
a. að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsorka). 

b. að vélaatl. spennar og rafstrengir þoli álagið. 

c. verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu. 

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

tengingu slíks búnaðar og greiði leigu al honum. 

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

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

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

pl. Ef notkun er minni er rafveitunni heimilt að krefjast gjalds fyrir 6 000 kKWst. á 

ári, eða færa notkunina yfir á Dl. 

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

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

ekki notað í tvö ár. 

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

rofin í 1416 kist. á sólarhring. en á móti sé a. m. k. jafnmikið afl órofið. 

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

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

E. Annað. 

Ef sérstaklega stendur á getur notandi leitað eftir samningi um raforkukaup. 

Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra tækja við kerfi rafveitunnar án 

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

nofkun tækisins. 

Gjald miðast við uppsett afl til úir og götulýsingar. Lýsing þessi stjórnast af 

ljósnemabúnaði rafveitunnar. Auk rafmagnskostnaðar er allur eðlilegur viðhalds- 

kostnaður lýsingakertisins innifalinn í verðinu. en notandi greiðir stofnkostnað að 

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

ratveitunefndar. 

. 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 bæit 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 DíÍ, 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 gelur 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 meðalfasviks- 

stuðul hvers mánaðar hjá kaupanda sé ekki lægri en 0.9. Falli meðalfasviksstuðull 

niður fyrir þetta gildi. skal kílówattsstundaverð umrædds mánaðar hækka um 37 aura 

fyrir hvert tímabil mánaðarins sem hann fer niður fyrir slíkt lágmark.
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Tafla 2. Tenging við veitukerfið (heimtaugar). 

  

  

Flutnings- Tengigjald 
Gjald- Mál- Aðalvari geta miðað larðstrengs- 

skrár- straumur 380 V við stærð heimtaug. 

liður 220 V kerfi aðalvara allt að 15 m 

Nr. Amp. Amp. kVa. kr. 

2,01 2 x 35 1 x 35 7 15 830,00 
2,02 2 x 60 1 x 60 13 18 950,00 
2,03 3 x 60 22 22 900,00 
2,04 3 x 100 3x 60 38 32 200,00 
2,05 3 x 100 66 46 700,00 
2,06 2 x 200 76 51 800,00 
2,07 3 x 350 3 x 200 132 81 500,00 
2,08 3 x 350 231 133 500,00 
2,09 Brådabirgdarheimtaug 1 x 35 Amp. 5 870,00 

2,10 Brådabirgdarheimtaug 3 x 35 Amp. 11 700,00 

2,11 Brådabirgdarheimtaug 3 x 60 Amp. 20 000,00 
2,12 Tenging v/Akraneshåfn 745,00 
2,13 Yfirlengd heimtaugar (720,00+7,20XkVa) 

Tafla 3. Tenging við veitukerfið (spennistöð). 

Gjaldskrárliður Stærð spennis 

nr. kVa Nr. 

3,01 150 103 100,06 

3,02 300 156 000,00 
3,03 500 312 000,00 
3,04 600 360 000,00 
3,05 800 483 000,00 

Ákvæði og skýringar með töflu 2 og 3. 

a. Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. 
b. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðamörkum 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 gjald- 
daga þegar setningu heimtaugar eða byggingu spennistöðvar er lokið. 

Ýmis ákvæði. 
Hækki innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá bessa um 

allt að 60% af þeirri hækkun. Hækki tilkostnaður rafveitunnar vegna almennra verðhækk- 
ana er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um allt að 40% af þeirri hækkun og 
skal viðmiðun vera vísitala byggingarkostnaðar. Fyrrnefnd viðmiðun miðast við verðlag 1. 
september 1983. Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu, er því aðeins gild að
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til komi samþykki iðnaðarráðuneytisins. Sölugjald 25% samkvæmt lögum er innifalið í 

rafmagnsgjöldum samkvæmt töflu Í í gjaldskrá þessari, nema líður D (húshitun), sem er 

    

undanþeginn gjöldum þessum. 

   í 1903 og 

  

  
1 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt í 
58. í og birtist til eftirbreytni nr. estist hér með til í 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr g il di felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 95, 

febrú 

   29 a prí il 

  

mr Í 2 

ir 1988.    

Iðnaðarráðuneytið, Á. maí 1988. 

F.h.r í. 

Páll Flygenring.    
Skúladóttir. 
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GJALDSKRA 

Rafveitu Vestmannaeyja. 

I. RAFORKA 

Rafveita Vestmannaeyja selur rafm á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

  

A. Almenn notkun. 

A1 Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, ýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun 

   talin annars staðar. 

  

   

  

Orkug kr 5,10 KWh 
Fa kr Í G56 JO a 

Afl- og orkumæling. 

C2 Um kW/kWh-mæii, enda sé málraun tækja vfir 40 KW 

Aflgjald 0... sr ernee . AR 8 105,00 kr/kWa 

Orkugjald: 

JÓ KWh/kKM 2,57 kr/kWh 

2500—4000 KWh me AR … Re … 1,62 kr/kWh 

Yfir 4000 KWh/kW 2... AR . IR FR 0,83 kr/kWh 

Mælaleiga samkvæmt g 

  

0— 

      

A miðast við mesta 15 mínútna meðalálag ársins. 

4 tímabilinu 16. maí—1S. september er heimilt að leyfa kaupendum að auka at 

  

     

    

sína um allt ; að at hækki 

Sé húsh sssa liðar, sérmæld, þá greiðist ekki sölugjald af þeirri orku. 

Ofangreindur taxti fylgi kaupverði Rafveitu Vestmann iaeyja á rafmagni, þannig að 

sinni. 

el 
álagning rafveitunnar sé samkvæmt ákvörðun hver 

Orkugjald miðast við, að meðalfasviksstuðu uf 

en 0,85. Falli medalfasviksstudull nidur fyrir betta gildi skal orkugjald umrædds månad: 

hækka um 2% fyrir hvert hundradshlutastig eda meirihluta úr stigi, sem meðaltasviksstuðull 

mánaðarins < er lægri en 0.85. 

   's má 
  

ir hjá kaupanda sé eigi lægri 
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D. Hitun. 

D1 Til hitunar á íbúðarhúsnæði (án sölugjalds). 
Orkugjald ........0....000.. 0. 1,84 kr/kWh 
Fastagjald ..........00.0.0. nen vene n senere rnrnne 1 956,00 kr/a 

Ríkissjóður Íslands greiðir 0,36 kr/kWh og Landsvirkjun 0,31 kr/kWh af orkuverðinu, 
alls 0,67 kr/kW'h, fyrir allt að 40 000 kWh ársnotkun á hverja íbúð og kemur sú greiðsla 

fram á reikningi. 

D4 Til hitunar (án sölugjalds). 
Orkugjald ..........0.....0 kernen nn urnen 1,84 kr/kWh 
Fastagjald ............0.... sek krnr ener rn krkrese 1 956,00 kr/a 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: Að vélaafl, spennar og götulínur þoli álagið, að 

dómi rafveitustjóra. Búnaði öllum sé hagað skv. fyrirmælum rafveitustjóra, en kostaður af 

notanda. 

Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga um mesta samtímaatl og ársorkuþört þess 
húsrýmis sem hita skal. 

F. Önnur raforkunotkun. 

F2 Orkugjald ........0.. 0... 7,40 kr/kWh 

Fastagjald ........00... 0. nrrenee 1 956,00 kr/a 

til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mannvirkjagerð, svo og breytingar á 

eldri mannvirkjum. 

FS Aflgjald 00.00.0000. nknrnnne 16 200,00 kr/kWa 
af uppsettu afli til gatna- og hafnarlysingar. Gjald betta midast vid taxta C2 og 3600 h. 

nýtingartíma á ári. Leggi rafveita til búnað til lýsingarinnar og sjái um viðhald hans, 
greiðir notandi aðrar 16 200,00 kr/kWa fyrir þá þjónustu. 

IL MÆLALEIGA. 

Rafveitan leigir mælitæki við því verði sem hér segir: 

1. Einfasa KWh-mælir ......0.0.0000.00 seen ennevekernnrneee . 386,00 kr/a 
2. Prifasa KWh-mælir .....0.0.0.....0.. 0. ner rkrrnnee 1 464,00 kr/a 
3. Þrífasa kKWh-mælir með straumspennumæli 2... 2 473,00 kr/a 
4. Þrífasa kKW-kWh-mælir .............00 00. 2 473,00 kr/a 

5. Prifasa KW-kWh-mælir med straumspennum 2... 3 963,00 kr/a 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem hér eru nefnd, skal ársleiga vera sem næst 20% af 
verði mælitækjanna. 

II. HEIMTAUGAGJÖLD 
Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafveitu Vestmannaeyja. Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 

heimtaugar fyrir byggingastaði.
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Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Málstraumur Stofngjald Lengdargjald') 

Málraun kr. kr/m 

63 A einfasa ...... ANNAR 36 000,00 1 118,00 

63 A þrífasa ........0..0. 00 . 40 000,00 1 118,00 
100 A brifasa .......0... 0. AR 63 000,00 1 367,00 

200 A brifasa 22.20.0000... rnrnrse 131 000,00 1 643,00 

315 Abrifasa ..............00 00. ener ke kk kr nn nes 197 000,00 Skv. kostnadi 

400 A brifasa 22.00.2222... … 249 000,00 — 
710 A brifasa .........00 000 kr r ere nrrkekrnee 453 000,00 — 

1200 A þrífasa 20.00.0000 AR 768 000,00 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald')*) 
Jarðstrengur 

Málstraumur Stofngjald kr/m 

63 A Einfasa .......0%.0.. 0 7 114,00 1 118,00 
63 A brifasa ............. HASAR 9 901,00 1 118,00 

100 A brifasa ........000000 10 511,00 1 367,00 

A merkir målstraum stofnvara i amper. 

kVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sérstaka spennistöð er að ræða. 

Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast samkvæmt sér- 

stökum samningi hverju sinni. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar 

húsveitu og hún að mestu leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að 

leggja til húsnæði eða lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu 

hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spennistöðvar- 

húsa. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af 
rafveitunni (í leiguformi t.d. fyrir lengri tíma) og kemur þannig til frádráttar heimtaugar- 

gjaldi. 
Þegar aðalheimtaug er að ósk notanda breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug 

svo og þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 

heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við 

gildandi gjaldskrá þegar breytingin fer fram. 

IV. OPNUNARGJÖLD. 
1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greitt, þannig að beita þurfi reglugerðar- 

ákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 884,00. 

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. 884,00 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. 884,00. 

1) Lengd heimtaugar reiknast 2 m inn fyrir húsvegg á þeim stað, sem rafveitan hefur samþykkt. Eigandi húseignar 
láti ganga frá röri til ídráttar á heimtaug, sé tengistaður heimtaugarinnar ekki á útvegg. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir 

hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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V. ÝMIS ÁKVÆÐI. 
1. Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld þau sem ákveðin eru í Í., Il. og HI. 

kafla þessarar gjaldskrár, um allt að 20%, enda sé breytingin staðfest af iðnaðarráðu- 

neytinu áður en til hennar kemur. 

- Gjaldskrá þessi er miðuð við raforkukaup samkvæmt samningi við Rafmagnsveitur 

ríkisins. Stöðvist flutningur raforku frá landi í samfleytt einn mánuð eða lengri tíma, 

hækkar rafmagnsverðið frá gildandi gjaldskrám um allt að 50% fyrir jafnlangan tíma. 
3. Heimilt er, með samþykkt stjórnar veitunnar, að selja rafmagn samkvæmt sérstökum 

samningi. 

4. Heimilt er að takmarka eða stöðva notkun tækja, sem valdið geta truflunum á 
veitukerfinu og/eða óþægindum hjá öðrum notendum. 

5. Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls eða 

lágan ársnýtingartíma, getur Rafveita Vestmannaeyja takmarkað val notenda við 

ákveðna gjaldskrárliði, eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. 
6. 25% sölugjald, er innifalið í gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram. 

þa
 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 94, 16. febrúar 
1987. 

Íðnaðarráðuneyvtið, 3. maí 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
Guðrún Skúladóttir. 

3. maí 1988 Nr. 246 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 209 15. maí 1987 um tollfrjálsan 
farangur ferðamanna og farmanna við komu frá útlöndum, 

einkasölugjald o.fl. 

l. gr. Gg
 

l. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Ferðabúnaður og annar farangur. 

Ferðamönnum búsettum hér á landi er heimilt að hafa með sér við komu til landsins, án 

greiðslu aðflutningsgjalda, fatnað og ferðabúnað sem þeir hafa haft með sér héðan til 
útlanda og auk þess varning fenginn erlendis í ferðinni um borð í flutningsfari eða í 

tollfrjálsri verslun hér á landi — annan en þann sem talinn er í 2. gr. — fyrir allt að 16 000 kr. 
að smásöluverði á innkaupsstað. Andvirði hvers hlutar má þó ekki nema hærri fjárhæð en 
8 000 kr., og andvirði matvæla (þ.m.t. sælgæti) má þó ekki nema hærri fjárhæð en 4 000 kr. 

Börn yngri en 12 ára skulu njóta að hálfu þeirra réttinda er að framan greinir. 
Skipverjar og flugliðar innlendra farartækja mega hafa með sér án greiðslu aðflutnings- 

gjalda varning slíkan er greinir í 1. og 2. málslið 1. mgr. þessarar greinar fyrir allt að 8 000 

kr. við hverja komu til landsins hafi þeir verið skemur en 15 daga í ferð en 16 000 kr. fyrir 

lengri ferð. Andvirði hvers hlutar má þó ekki nema hærri fjárhæð en 8 000 kr. Taki ferð 

skemur en einn sólarhring má fjárhæðin þó ekki vera hærri en 4 000 kr. Andvirði matvæla 

(þ.m.t. sælgæti), samkvæmt þessari málsgrein má ekki nema hærri fjárhæð en 4 000 kr. og 
magn þess má að hámarki vera 10 kg að þyngd.
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Ferðamönnum búsettum erlendis er heimilt að hafa með sér. án greiðslu aðflutnings- 

gjalda, íverufatnað, sængurföt, viðlegubúnað og annan ferðabúnað (þ.m.t. matvæli og aðrar 

vistir) til eigin nota á ferðalaginu, enda geti varningur þessi talist hætilegur og eðlilegur 

miðað við tilgang ferðalagsins, dvalartíma viðkomandi hérlendis og hagi hans að öðru leyti 

og varningurinn verði ennfremur fluttur úr landi við brottför eigandans að svo miklu leyti 

sem hann eyðist ekki hérlendis. Magn matvæla (þ.m.t. sælgæti) sem hver ferðamaður flytur 

til landsins má að hámarki nema 10 kg að þyngd, en andvirði þess má þó aldrei nema hærri 

fjárhæð en 4 000 kr. Magn eldsneytis má að hámarki vera 200 Í. Innflutningur annars 

eldsneytis en er í innbyggðum eldsneytisgeymi bifreiðar er óheimil. 

2. gr. 

7. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Urn einkasölugjald o.fl. 

Nú hefur einhver af áhöfn fars eða farþegi við komu til landsins meðferðis meira magn 

af varningi en heimilaður er tollfrjáls innflutningur á skv. 2. gr. og ríkið eða stofnanir þess 

hafa einkasölu á og er viðkomandi þá heimilt að halda til viðbótar allt að þreföldu því magni 

sem þar greinir, þó ekki öli, gegn greiðslu einkasölugjalds samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá, 

enda hafi viðkomandi gert grein fyrir og framvísað varningnum við tollgæslu eins og fyrir er 

mælt í reglugerð þessari: 

A. Áfengi: kr./l 

1. Raudvin, hvitvin, ljås raudvin og freydivin ......0.00.000000 0... 590 
2. Portvin, sherry, madeira, vermút, líkjörar og aperitívar, þ.m.t. bitterar undir 

22% styrki. ........%.00.0 0 en enken kn treere rr rr rgne 790 

3. Aperitívar, þ.m.t. bitterar med 22% styrkleika eda meira 2... 1 080 

4, Koníak, brandy, whisky, vodka, gin, genever, romm, líkjörar ót. a., svo og 

aðrar sterkar tegundir, Ót.a. ..........2..000000r nn nr rkrnre 1 860 

B. Tóbak: 
1. Reyktóbak .........%.2...0 00. 1520  kr./tylft bréfa eða lb. 
2. Vindlingar ..............000 0000. kr ek er krkrkrree 920 kr./200 stk. 

3. Smávindlar ............000000 000. 100  kr./10stk. 

Meðalstærð .............20...0.. ker krrree 430. kr./25 stk. 
Vindlar, adrir .........200seeeeeveeeereseek ns sker kr rr ker krknes 550 kr./25stk. 

Sé um að ræða aðrar stærðir umbúða en að ofan greinir skal greitt hlutfallslega. 

Nú er framvísað meira magni en um getur í Í. mgr. og getur viðkomandi tollyfirvald þá 

heimilað innflutning gegn greiðslu einkasölugjalds ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi en 

ella gert varninginn upptækan til ríkissjóðs. 
Þegar um er að ræða tækifæris- og gjafasendingar frá útlöndum á áfengi og tóbaki má 

hver sending ekki nema meira magni en tvöföldu því sem tilgreint er í 1. tl. 1. mgr. 2. gr., þó 

ekki öl. Greiða skal einkasölugjald af slíkum sendingum eftir gjaldskránni í |. mgr. þessarar 

greinar. 
3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 4. og 5. tl. 5. gr. og 20. tl. 6. gr. tollalaga nr. 

55/1987 með síðari breytingum skal öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 3. maí 1968. 

F.h.r. 

Sigurgeir Jónsson. 
Indriði H. Þorláksson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Starfssjóð Félags fyrrverandi sóknarpresta, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 5. maí 1988. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Starfssjóð Félags fyrrverandi sóknarpresta. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Starfssjóður Félags fyrrverandi sóknarpresta. 

” 

Sjóður þessi er stofnaður af stjórn Elli- og hjúkrunarheimilisins Grundar með kr. 
250 000 stofnframlagi, sem er gjöf úr Stofnendasjóði Grundar á árinu 1987, til þess að 
minnast þess, að á því ári eru liðin 65 ár frá því að Elli- og hjúkrunarheimilið Grund tók til 

starfa, hinn 29. október 1922, og 35 ár síðan Dvalarheimilið Ás/Ásbyrgi í Hveragerði tók til 

starfa, hinn 26. júlí 1952, eða samtals 100 starfsár. 

Jafnframt því að minnast þessara tímamóta, er gjöfinni ætlað að vera þakklætisvottur til 

Félags fyrrverandi sóknarpresta fyrir vináttu og ræktarsemi félaga þess við fyrrnefndar 

stofnanir á undangengnum áratugum. 

gr. 

3. gr. 

Starfssjóði Félags fyrrverandi sóknarpresta er ætlað að styrkja og aðstoða félagsmenn, 

einnig eftirlifandi maka þeirra, og efla félagsstarfið ettir föngum. 

4. gr. 

Tekjur starfssjóðsins eru gjafir, áheit, heiðurs- og minningargjafir, vaxtatekjur og 

verðbætur. Heiðurs- og minningagjafabók skal gerð og þar skráðar heiðurs- og minninga- 
gjafir. 

Starfssjóðurinn safnar fé í fimm ár og má á því tímabili verja 50% vaxtatekna og 

verðbóta til starfseminnar. Næstu fimm ár má verja 75% þessara tekna til starfseminnar. 

Af 10 árum liðnum telst allt það fé, sem þá hefur safnast, ásamt vöxtum og verðbótum 

sem stofnfé, sem ekki má skerða. Skal þá stjórn Félags fyrrverandi sóknarpresta gera nýja 
skipulagsskrá. 

5. gr. 

Stjórn Félags fyrrverandi sóknarpresta stýrir málefnum Starfssjóðsins á hverjum tíma. 

Ársreikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir með ársreikningum félagsins hverju sinni. 

6. gr. 

Ávaxta skal Starfssjóð Félags fyrrverandi sóknarpresta í stofnunum sem eru ríkis- 

tryggðar. 

7. gr. 

Ef Félag fyrrverandi sóknarpresta hættir störfum, skal biskupsskrifstofunni í Reykjavík 

falið að varðveita sjóð þess. 

Taki Félag fyrrverandi sóknarpresta til starfa að nýju, skal sjóður þess afhentur 

félaginu. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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GJALDSKRA 

fyrir þjónustu Veðurstofu Íslands. 

1. Vottorð um veður. Kr. 

1.1. Grunngjald .............2.. 0000 nr k rer kk r kerner kkrne 420 

1.2. Hvert atriði í veðurathugun ............0.00000 0000 7 

1.3. Endurrit á veðurspám 
Veðurlýsing, yfirlit ...........000.000 0000 nn r rr rrerenkree 95 

Veðurspá fyrir spásvæði .......00.000..0 0. rr 95 

Sé vottorð gefið á erlendu máli leggjast 50% ofan á grunngjald. 

2. Sérþjónusta á veðurspádeild. 

2.1. Teiknuð drög að Íslandskorti, 24 klst. eða 36 klst.spár ............ 565 

2.2. Teiknuð drög að Íslandskorti fyrir sjónvarp, 24 klst. spár .......... 565 

2.3. Fullunnið yfirlitskort fyrir dagblöð ........0..%... 00... . 0... 1125 

2.4. Sérsamdar veðurhorfur fyrir afmörkuð svæði ........0.0.00..00.... 285 

2.5. Fyrir aðra sérþjónustu sem unnin er reglulega er tímaeining metin og 

sama viðmiðun notuð. 

3. Útseld vinna sérfræðinga á klukkustund. 

3.1. Almenn sérfræðistörf ..........0...0 00. r kk kkrrrrrnnn 1540 

3.2. Umfangsmikil sérfræðistörf ...........00... 00... 0. krkrnene 1 645 

3.3. Sérfræðistörf með stjórnun .........00.00 0000 kr rr rrnnrr 1 761 

4. Útseld tölvugögn. 

4.1. Farið inn á afleiddar skrár á stöð og mánuð ........000000.0000 0... 14 

4.2. Frumathuganir (á 1000 athuganir) ..........0020. 0000... 140 

4.3. Lágmarksgjald beggjaliða .............0.. 00... ðe. n nr 1 400 

4.4. Tölvuvinnslukostnaður greiðist samkvæmt tímareikningi tölvu og 

taxta SKYRR. 

5. Seld veðurgögn frá tölvukerfi Veðurstofu um almenna íslenska gagnaflutn- 

ingsnetið — mánaðargjöld. 

5.1. Samband við fjarskiptakerfi Veðurstofu ..........00. 20... 0... 1 000 

5.2 Gjöld fyrir gögn umfram 300 000 stafi, fyrir hverja byrjaða 1 000 stafi 8 

6. Önnur þjónusta. 

6.1. Sérunnið mánaðaryfirlit á stöð og mánuð ........00.00000...0.... 650 

6.2. Tölvuprentun á mánaðaryfirliti á stöð og mánuð ................. 200 

6.3. Clímat-áskrift á stöð og mánuð — lstöð á ári .................... 1 700 

6.4. Fyrir hverja stöð til viðbótar ...........00000 0000 kk rknnee 250 

7. Innheimta. 
7.1. Gjöld þessi greiðast hjá gjaldkera Veðurstofu Íslands, Bústaðavegi 9, 

150 Reykjavík. 

Endurprentað blað.
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Gjaldskrå pessi sem sett er samkvæmt 4. gr. laga nr. 30, 7. juni 1985, um Vedurstofu 

Íslands. staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá um sama efni, nr. 601, 29. desember 1987. 

Samgönguráðuneytið, 2. maí 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 

13. maí 1988 Nr. 249 

REGLUGERÐ 

um upptöku ólöglegs sjávarafla. 

I. gr. 

Olöglegur sjávarafli er sá afli eða hluti afla: 

1. Sem ekki nær lágmarksstærð þeirri, sem ákveðin er í lögum, reglugerðum eða 
sérstökum veiðileyfum. 

2. Sem umfram er ákveðinn hámarksafla, sem bátum er settur. 

3. Sem aflað er með ólöglegum veiðarfærum. 

4. Sem aflað er á svæðum þar sem viðkomandi veiðar eru bannaðar eða án þess að tilskilin 
veiðileyfi séu fyrir hendi. 

5. Sem aflað er utan leyfilegra sóknardaga. sbr. 18. gr. laga nr. 3/1988. um stjórn fiskveiða 
1988—-1990. 

2. gr. 

Sjávarútvegsráðuneytið úrskurðar hvort um ólöglegan sjávarafla er að ræða. magn hans 

og andvirði. 

Úrskurður ráðuneytisins skal vera skriflegur og rökstuddur og bvggja á upplýsingum 

Ríkismats sjávarafurða. veiðieftirlitsmanna ráðuneytisins og öðrum tiltækum sönnunar- 

gögnum. 

Leiki vafi á um magn ólöglegs sjávarafla er ráðuneytinu heimilt að áætla það eftir 
tiltækum gögnum. 

Úrskurð um upptöku ólöglegs sjávarafla skal tilkynna bæði seljanda og kaupanda með 

ábyrgðarbréfi svo fljótt sem unnt er. 

T Ja
 

9 
3. 

Við verðlagningu á upptökuandvirði ólöglegs sjávarafla skal ráðuneytið miða við 

gildandi fiskverð Verðlagsráðs sjávarútvegsins. þegar sala fer fram. Verði hinn ólögmæti afli 

ekki heimfærður til einstaks verðlagstímabils, svo sem þegar fiskiskip fer yfir árlegt 

heildaraflamark eða leyfilegan sóknardagafjölda, skal miða við meðalverð á almanaksárinu. 

Þegar ólöglegur sjávarafli er seldur erlendis skal miða upptökuandvirði við söluverð í 

erlendri höfn umreiknað á skráðu kaupgengi í íslenskri mynt, að frádregnu kostnaðarhlut- 

falli, sem ráðuneytið ákveður. 

= 

4. gr. 

Ráðuneytið getur innheimt andvirði upptöku hjá seljanda eða kaupanda eftir því sem 

við á hverju sinni. 

Kærufrestur til sjávarútvegsráðuneytisins er 30 dagar frá dagsetningu úrskurðar og skal 

skriflegum athugasemdum. ef einhverjar eru, komið á framfæri við ráðuneytið innan þess 

tíma.
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5. gr. 

Sé andvirði ólöglegs sjávarafla ekki greitt innan 30 daga frá lokum kærufrests, reiknast 

dráttarvextir á skuldina í samræmi við 10. gr. vaxtalaga nr. 25/1987 og ákvörðun Seðlabanka 

Íslands á hverjum tíma. 

Ráðuneytinu er heimilt að svipta viðkomandi skip heimild til veiða í tiltekinn tíma 

vegna vanskila. 

Úrskurði ráðuneytisins má fullnægja með aðför hafi andvirði upptöku ekki verið greitt 

innan 60 daga frá lokum kærufrests. 

6. gr. 

Úrskurðum ráðuneytisins má vísa til meðferðar sakadóms, en málskot frestar því ekki 

að ráðuneytið geti innheimt andvirði upptöku þess ólöglega afla sem það gerir upptækan. 

7. gr 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 5. gr. laga nr. 32 19. maí 1976. um upptöku 

ólöglegs sjávarafla og 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 fellur úr gildi eldri reglugerð sama efnis, nr. 232 6. maí 1986. 

7 
Sjávarútvegsráðuneytið, 13. maí 1988. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 

Kjartan Júlíusso JA. 

Nr. 250 , 9. maí 1968 

AUGLYSING 

um breyting á starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Húsabakka í Aðaldal 

nr. 542/1987. 

I. gr. 

2 

Sérstakur staður skal vera fyrir brotamálm innan girðingar 

NU ske leyfilegt ad urda brotamålm, heldur leitast vid ad hann 

vinnslu ef r bvi sem tök eru á. Svæðið umhverfis brotamalmsgeymns te og vinnslu skal vera 

gr. 5. tl. orðist svo: 

fari til brotamálms 

markað með jarðvegshólum þannig að það falli vel við landslagið og ekki verði sjónlýti af 

yílflökum og öðru stórskrani. 

gt 

Starfsleyfi þetta. sem veitt er í samræmi við 5. gr. reglugerðar ní 390/1985. um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun. sbr. 3. gr. laga nr. 109, 

1984. um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. öðlast þegar gildi 

Heilbrigðis- og trvegingamálaráðuneytð, 9. mai 1988. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 32, nr. 235—-250. Útgáfudagur 20. maí 1988.



STJORNARTIDINDI B 33 — 1988 
  
  

24. maí 1988 555 Nr. 251 

AUGLÝSING 
um breytingu á auglýsingu nr. 49/1988 um erlendar 

lántökur og leigusamninga vegna innfintnings á vélum, 

tækjum og búnaði til atvinnurekstrar. 

Liður 1.1 orðist svo: 

Heimilt er að gera samninga um lán (eða greiðslufrest) við erlenda aðila vegna kaupa 
frá útlöndum á vélum, tækjum og búnaði, sem upp er talinn í lið 6.0 hér á eftir, til nota í 
atvinnurekstri. Erlend lán skulu ekki vera hærri en sem nemur 70% af fob-verði vörunnar en 
60% ef slíkum lánum fylgir ábyrgð eða endurlán innlends banka, sparisjóðs. tryggingar- 
félags eða opinbers fjárfestingarsjóðs. 

Innlendum framleiðendum þeirra véla, tækja og búnaðar, sem upp er talinn í 6.0 hér að 
neðan, er heimilt að taka erlend lán sem nema 70% af verði þeirra en 60% ef um er að ræða 
ábyrgð eða endurlán innlends banka, sparisjóðs, tryggingarfélags eða opinbers fjárfestingar- 
sjóðs. 

Liður 2.1 orðist svo: 

Innlendum fyrirtækjum, sem annast fjármögnunar- og kaupleigu, er heimilt að taka lán 
erlendis til að fjármagna kaup á vélum, tækjum og búnaði erlendis frá. í þeim tilgangi að 
gera leigusamninga um notkun þeirra við innlenda aðila. Erlenda lánið má eigi vera hærra 
en sem nemur 70% af fob-verði hinna erlendu kaupa. 

Auglýsing þessi öðlast þegar piidi. 

Viðskiptaráðuneytið, 24. maí 1988. 

Jón Sigurðsson. Þórhallur Asgeirsson. 

9. maí 1988 Nr. 252 AUGLÝSING 
um starfsleyfi fyrir Silfurgen hf. að Kalmanstjörn á Reykjanesi. 

Í. gr. 

1. Almenn ákvæði. 

i.1. Starfsleyfi þetta gildir fyrir framleiðslu á allt að 32 tonnum af seiðum (15-800 grömm) 

auk þess eldi á fullorðnum laxi. Samtals allt að 42 tonna ársframleiðslu, Ennfremur til 
aðstöðu til hafbeitar. 

1.2. Eigi má breyta eða auka þennan atvinnurekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða 
annarrar mengunar, nema að fengnu nýju starfsleyfi. 

1.3. Stöðinni er skylt að sjá um. að á öllu athafnasvæði stöðvarinnar sé gætt fyllsta hrein- 
lætis. Stöðinni ber að halda útiiti sínu og umhverfi snyrtilegu. 

1.4. Um umgengisreglur, sótthreinsun og meðferð sýktra og sjálfdauðra fiska fer samkvæmt 
reglugerð nr. 403/1986, um varnir gegn tfisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með 
fiskeldisstöðvum. B 40 

Ríkisprentsmiðjar Gutenberg
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1.5. Um varnir gegn skadlegum åhrifum å starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt 

1 
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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 i 

ljós kemur hætta á skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, heilbrigðis eða tilveru 

náttúrulegra fiskstofna eða vegna röskunar á lífríki. 

. Stöðinni er skylt að gefa Hollustuvernd ríkisins árlega skýrslu um eftirfarandi atriði sé 

þess óskað: 

Framleiðslumagn, fóðurnotkun og fóðurgerð, meðal annars vatnsnotkun, magn og 

gerð hreinsiefna, sótthreinsiefna og lyfja sem notað var á árinu. 

2. Ákvæði um hafbeit. 

. Allt frárennsli frá eldiskerjum skal leitt út fyrir stórstraumsfjöruborð. Að svo miklu 

leyti sem það er nauðsynlegt vegna móttöku á endurheimtum laxi er þó heimilt að nýta 

frárennsli ofan stórstraumsfjöru og hleypa því í þar til gerða móttöku. enda er hún 

innan athafnasvæðis stöðvarinnar. Þetta ákvæði veitir takmarkaða undanþágu frá ól. 

grein heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972. 

. Stöðinni er skylt að sjá um að frágangur og gerð móttökurnar og frárennslisins sé 

þannig að ekki sjáist: 

a) Set eða útfellingar. 

b) Þekjur af rotverum. 
Ennfremur að ekki berist með frárennslinu í opna móttöku: 

Sorp eða aðrir aðskotahlutir eða efni sem valda óþægilegri lykt, lit, gruggi eða geta 

valdið smithættu. 

Óheimilt er að leiða annað frárennsli en það sem kemur frá eldiskerjum þessa leið. 

. Stöðinni er skylt að sjá um að frárennslisleiðsla frá fiskeldiskerjum sé sem næst 

móttökunni þannig að komið verði í veg fyrir opnar rásir. 

3. Varnir gegn mengun umhverfis. 

„ Til að draga úr hugsanlegri smithættu sjúkdóma og vegna hættu á erfðablöndun milli 

náttúrulegra stofna og eldisstofna skal þannig gengið frá frárennsli að samgangur fiska í 

umhverfinu og fiska í stöðinni verði útilokaður og að sjálfdauður fiskur berist ekki með 

frárennslinu. 

. Skólp frá salernum og hreinlætisaðstöðu skal leitt í rotþró og þaðan niður fyrir 

stórstraumsfjöru. 

4. Gjaldskrá og gildistaka. 

. Í samræmi við reglugerð nr. 390/1985 skal stöðin árlega greiða eftirlitsgjald og flokkast 
stöðin í 4. flokk samkvæmt gildandi gjaldskrá nr. 355/1986, með síðari breytingum. 

Gjaldið skal standa undir kostnaði við reglubundið eftirlit Hollustuverndar ríkisins, þar 

með talinni starfsleyfisvinnslu. Eftirlit þetta er með tvennum hætti, annars vegar beint 

eftirlit sjálfs fyrirtækisins, sem Hollustuvernd ríkisins fær sendar niðurstöður úr og 

flokkar og metur og eftirlit Hollustuverndar ríkisins. 

. Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við 5. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun, sbr. 3. gr. laga nr. 

109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. maí 1988. 

uðmundur Bjarnason. I 
Guðmundur Bjarnaso Ingimar Sigurðsson. 
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19. mai 1988 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Hveragerðis. 

l. gr. 

Hitaveita Hveragerðishrepps selur afnot af varmaorku úr veitukerfum þeim, sem gerð 

hafa verið eða gerð kunna að verða, eftir þeim reglum, sem settar eru í reglugerð Hitaveitu 

Hveragerðishrepps, nr. 175/1962 og gjaldskrá þessari. 
DR . 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: 

I. Gróðurhús 100 mogstærri ...... AÐ SESAR rr... kr. 900,00 
á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

2. Önnur hús 00... a FI un kr. 360,00 
å månudi fyrir hvern adalhemil. 

b) Vatnsgjåld: 

Í. Gróðurhús 2... eee HR HR BR kr. 213,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra 

2. Önnur hús 00.00.0000 kr. 594,00 

Å gjåld bessi 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. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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eru sem ir hverja heimæð: 

  

    á sama inntaki 

    

eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 110.8 stig   

  

vta þeim í samræmi við þær breytingar. sem á nefndri vísitölu verða, að 

iðnaðarráðuneytisins hverju sinni 

    

afnot hitaveitunnar til annars en hú æ 

gjald fyrir bau afnot sérstak ega i hverju tilviki med 

  

shitunar og gróðurhúsaræktunar og er 

|     
if gtaldskrá , bessa ari. 

  

ildskrá þessari 

  

tt til að Í loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

öld. Fyrirætlun um ' lokt in ber að tilkynna með 3 

sá, sem í vanskilum er, kr. 

    

    opnun á ný greiði 

      

      

      

hvenær sem er, frjá Us aðgangur að öllum 

húseiganda 1 
      

  

Fer Acts ir 
iða eftir áætluðum     

til þeir hafa fengið hemi 

13. gr. 

; þessi staðfestist hér með samkvæmt ork 

1988 og birtist til eftirbreytni í Öllum sem hlut eiga að má 

lögum nr     
22. desember 1987.         

iðarráðuneytið, 19. maí 1988. 

  

Páll Fly genring. 
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SJALDSKRA 

Rafveitu Hveragerðis. 

í. RAFORKA. 

fveita Hveragerðis selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér sí        
Til almennrar lýsingar.       

      

götulýsingar samkvæmt uppsettu afli. 

  

43 kr/kW/år 

2. Heimili o. fl. 

Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til not 

húsum, heilst 

gistihúsum og hliðstæðum stofnunum. 

Örk ugja (6 NN HA …… D.,ÅÅd k 

sæslustådvum, vistheimilum, + ec     

  

mt 

Til vélanotkunar. 

Orkugjald ............... HR 7,10 kr/KWh 
  

Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eda stofnana, enda 

sé lågr narksafl 20 kW. Gjaldskylt afl er medaltal I 

hæstu ålestra, en ålestur fari fram månadarlega og 

jöfnustu millibili. 

Orkugjald .......00. AR 10 kr/kð 

Aflgjald „..... a a 7 

  

     

        

Til húshitunar, roftími 1 kist. á dag. 

3,21 kr/KWh 

orkugjald. HR HAR . 1,26 k 
H hitunar i 10naåi, roftimi 1 klst. å dag. 

  

2
0
1
 

  

    

Orkugjald 2... … HR … 4,64 kr/kWh 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hlið- 

stæðra nota, roftími 11 klst. að degi til. 

Orkugjald „0... MIRA 1,45 kr/KkWh 
7 Um framangreinda hitagjaldskr árlíði gildir efti rlarandi ákvæði. Minnsta ársg 

vera sem svarar 1 800 klst. notkun á hvert kW uppsetts afis hitunartækja 
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum raf- 

veitunnar. 

vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 

c. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu af þeim, 

samkvæmt gjaldskrá. 

d. Að hitatæki, lagnir og búnaður séu samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur 

hitatæki fasttengd. 

  

II. MÆLALEIGA. 

tafveitan 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 

ir:    
Orkumalir einfasa … HR rs. . rr kr. 520,00    

  

Orkumælir þrífasa AÐ kr. 1 221,00 

Orkumælir prifasa med straumspennum . AÐ SR . kr. 2 090.00 

áflmælir .. a BA ENA … . eee … . kr. 1 990,00 

Atlmælir með straumspennum BR . . . BAÐ . . kr. 3 150,00 

Klukkurofi ... BN … AÐ … HR … BR kr. 512,00 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal årsleiga 

vera sem næst 15% af verdi tækjanna. 

IN. HEIMTAUGAGJALD. 

Heimtaugagjald fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi tåtlu: 

  

Målstraumur (A) Stofngjald (kr.) Jarðstrengir kr/m Lottlína kr/stólpa 

I x 63 39 600,00 1 290,00 10 570,00 

3 x 63 42 920,00 1 290,00 18 310,00 

x 100 68 010,00 2 078,00 23 050,00 

3 x 200 610,00 3 268,00 

3 x 315 3 030,00 3 803,00 

3 x 100 272 990,00 Samkv. kostn. 

3x 710 484 450,00 

3 x 1200 814 270,00 

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlinuheimtaug 

lengri en 30 m 
Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnvarkassa eða stofn- 

tengikassa húsveitu. 
Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal greiða fullt 

heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, 

hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá þegar breytingin fer fram. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu leyti 

notuð í hans þágu. er honum skvit 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. 
Heimraugargjald fyrir brådabirgdaheimtaug í vinnuskúr, skal greitt sem hér segir: 

IX 63A ..... Kr. 8 743,00 
3 x 63A ..... kr. 11 836,00 
Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað, skal greitt yfirlengdargjald. 

samkvæmt töflu
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Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða 
aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugargjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju 
sinni. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun ................000.00 00. kr. 1 180,00 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8 getur rafveitan krafist þess að hann sé 
hækkaður upp í það gildi. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum 

truflunum, eða takmarka notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhrings. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér 
með til að öðlast gildi 1. júní 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 581, 22. desember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 19. maí 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

16. maí 1988 . Nr. 255 
GJALDSKRA 

Hitaveitu Rangæinga. 

Í. 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 heimilt að selja vatn á veitusvæði hitaveitunnar samkvæmt mælum eða hemlum eða 
báðum kerfunum saman. Stjórn hitaveitunnar er heimilt að breyta kerfum einstakra húsa, 
enda sé slík breyting tilkynnt húseiganda með minnst 14 daga fyrirvara og gerð á kostnað 
hitaveitunnar. 

CS
 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eda 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. 1. komið á framfæri við
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hítaveituna. 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 
bessum árstíma. Orka til húshitunar á svæðinu hefur ætíð forgang umfram slíka orkusölu. 

á. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt rennslismæli fyrir hvern 

rúmmetra VÆÐMS ........0. e keen ennen evnen ener enen kr. 74,60 

Par til vatnsmælir hefur verid settur upp og ef vatnsmælir bilar, åætlar hitaveitan 
vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Vatn um hemil er selt sem margfeldi af 0.5 mínútulítrum þó aldrei minna en 2,0 
mínútulítrar. 

Minnsta vatnsmagn sem selt er um hemil er fyrir íÍbúðar-, verslunar- og skrifstofuhús- 

næði 0,7 Vmín. fyrir hverja 100 m', en fyrir iðnaðarhúsnæði 04 /miín. fyrir hverja 100 m. 

Fyrir vatn sem selt er um hemil greiðast ......0....... kr. 1 715,00 
fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

Á gjöldin leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. Þegar um afnot á 

heitu vatni er að ræða úl 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 mælatilog með?" .............00.. 0... rk ken enken renerne kr. 580,00 

b) Fyrir mæla "tl?" 2. ssssseseneeeeeeen ere nere ere k kr kerner k kk kk kr ek rrre kr. I 160,00 

c) Fyrir mæla 3” eda stærri ....0..000. 0. kk ktr rent kr. 2 320,00 

6. gr. 

Hitaveitugy Íd samkvæmt á. og 5. gr. verða kralin mánaðarlega. Lesið verður at 

mælum að jafnaði tvisvar á ári, en notkun þess á milli áætluð. 

Þó er heimilt að fækka eða fjölga álestrum og/eða fækka gjalddögum. 

Oski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins 
álestrartíma hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur. skal hann 

greiða fyrir það gjald ......00.000. 0... r rr kr krrnee kr. 825,00 

7. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 21 dags frá 

gjalddaga. 

8. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir hverja heimæð: 

Fyrir hús allt að 400 Mm 200... nerne n ennen k kerne kk ess kr. 95 260,00 
Fyrir hús stærri en 400 mm 20.00.0000... nenneeeeeen even ke never vener nnre kr. 95 260,00 

að viðbættum 00... e een ennen ennen ennen renser rrre kr. 72,00 

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.
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Heimilt er hitaveitunni að 

ný. Þó ekki komi til stöðvunai 

  

um innbheimutpjald vegna undirbúni 
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Sing 

    

Öl gjöld samkvæmt gtaki á kostnað gjaldanda. 

    

i Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Ran 

kulögum nr. 58, 29. apríl 1967 ð 
    

samkvæmi í 1988 og birtist til 

aldskrá sama efnis, 
     

    

r 
Íðnaðarráðuneytið, 16. maí 1988 

F.h.r. 

Páll Flygenring. a 
Guðrún S 

  

AUGLÝSING 
um bráðabirgðastarfsleyfi fyrir síldar- og fiskimjölsverksmiðjuna í 

, verksmiðjuna í Örfirisey. 

  

I. Almern ákvæði. 

t fiskmjöl og lýsi úr fiski og 

1 1 við það miðast, að ekki verði 

na of mikils álag 

  

fiskúrgangi. 

um sérstaka 

rksmiðjuí mi er 

Hámarksafköst veri 

mengun umhverfis að ræða ve 

          

á tækjakost. 
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Verksmiðjunni er skylt að sjá um, að á öllu athafnasvæði verksmiðjunnar sé gætt 

fyllsta hreinlætis. Svæðið skal lagt bundnu slitlagi eftir því sem þurfa þykir að mati 

heilbrigðisnefndar Reykjavíkur. Verksmiðjunni ber að halda útliti sínu og umhverfi 

snyrtilegu. 

Verksmiðjunni er skylt að ganga þannig frá mannvirkjum og búnaði og haga allri 

starfsemi svo, að hætta á gerlamengun í hráefni og mjöli verði sem minnst. 

Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starísumhverfi fer samkvæmt 

lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og Öryggi á vinnustöðum. 

Áformi verksmiðjan að gera umtalsverðar breytingar á rekstri eða stækka verksmiðj- 

una, skal greina Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd viðkomandi svæðis 

skriflega frá því áður en framkvæmdir hefjast. 

Hollustuvernd ríkisins getur, að höfðu samráði við umsagnaraðila, lagt til við 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra að starfsleyfið verði endurskoðað, ef í ljós 

koma skaðleg áhrif á umhverfið, sem ekki voru ljós fyrir. Sama gildir ef almennar 

kröfur, ráð og tæki koma til aukinna mengunarvarna. 

2. Varnir gegn mengun ytra umhverfis. 

Allt löndunarvatn sem til fellur, skal tekið til vinnslu í verksmiðju. 

Verksmiðjan skal hafa aðstöðu til að taka við vatni frá grófskolun lesta tl vinnslu, 

enda sé vatnsmagninu haldið í lágmarki t.d. með notkun á háþrýstidælum. 

Aldrei skal nota meira vatn en sem nemur 1% af lönduðu hráefni. 

Flutningstæki sem notuð eru til flutnings á hráefni til verksmiðju skulu vera vökvaheld 

og viðurkennd af heilbrigðisnefnd viðkomandi svæðis. 

Allt hráefni skal geymt í yfirbyggðum þróm eða geymum. Hráefnisþrær skulu vera 

þéttar og skal allt blóðvatn og annar vökvi frá hráefni tekinn til vinnslu. Strax og 

hráefnisgeymsla hefur verið tæmd, skal skola hana með vatni. Vatni frá fyrstu skolun 

skal halda í lágmarki, t.d. með háþrýstidælum og taka til vinnslu í verksmiðju. 

Tæming hráefnisgeymslna skal vera sem mest sjálfvirk. Reynist nauðsynlegt að nota 

moksturtæki, skal þrífa þau vel að verki loknu. 

Órotvarið hráefni til vinnslu skal að jafnaði ekki geyma lengur en þrjá sólarhringa 

áður en það er tekið til vinnslu. Hafi hitastig verið undir 4* C meðan á geymslu stóð er 

heimilt að geyma það í allt að 4 sólarhringa. Heilbrigðisnefnd viðkomandi svæðis 

getur veitt undanþágu frá þessari kröfu, et ástæða þykir til. 
Við rotvörn bræðslufisks skal nota viðurkenndan skömmtunar- og blöndunarbúnað. 

Um styrk og meðferð rotvarnarefna fer samkvæmt reglugerð um notkun rotvarnar- 

efna til geymslu á bræðslufiski, eins og hún er hverju sinni. 

Loftræsta skal frá verulegum lyktaruppsprettum í verksmiðju og ræstiloftið flutt til 

lykteyðingar. Loftræsting skal hönnuð á þann hátt að sem minnst af ómenguðu lofti sé 

dregið með. 
Loft frá þurrkurum skal leiða í gegnum rykskiljur með góða skiljunarhæfni og síðan til 

lykteyðingar. 

Lykteyðing skal framkvæmd með þvotta- og þéttiturni, sem kælir útbláturinn niður í 

a.m.k. 207 C og/eða með brennslu lyktarefnanna. Lykteyðing við brennslu skal vera 

jafngóð og eftir hitun á lofti í 700? C í 3 úr sekúndu. Við hönnun lykteyðingarbúnað- 

arins skal taka tillit til orkuendurvinnslusjónarmiða. 
Soðkjarnatæki skulu útbúin fullkomnum dropagildrum. Fylgjast skal vel með því að 

soðtæki séu ekki ofhlaðin. Allt soðvatn skal nýta.
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2.12. Frakvæmd skal hreinsun á tækjabúnaði og mannvirkjum þannig að hreinsivökvanum 

sé safnað saman og hann endurnýttur eins oft og hægt er. Þegar hreinsivökvanum er 

veitt til sjávar, skal sýrustig (pH) frárennslisstraumsins vera á bilinu 5—10. 

Frárennsli úr hráefnisþróm og innan úr verksmiðju skal tengjast í fitugildru og þaðan 

ásamt öðru frárennsli leitt niður fyrir stórstraumstjöruborð. Fitugildru skal hreinsa 

eins oft og nauðsyn krefur. Fitu og úrgang, sem safnast fyrir í fitugildru, skal nýta eða 

eyða á viðeigandi hátt að mati viðkomandi heilbrigðisnefndar. Fiskmjölsverksmiðjan 

skal hafa samráð við Hollustuvernd ríkisins um stærð og gerð fitugildru. 

2.14. Framkvæma skal reglulega athugun á lífrænum efnum í frárennsli. Skal það gert í 

samráði við Hollustuvernd ríkisins. Niðurstöður skulu hafðar til hliðsjónar varðandi 

frekari kröfur um hreinsibúnað á frárennsli. 

2.15. Frárennsli frá snyrtingum skal leiða í rotþró, eða frá því gengið með öðrum 

viðurkenndum hætti að mati viðkomandi heilbrigðisnefndar. 

Lýsisgeymar skulu vera í lýsisheldri þró að rúmtaki minnst 20% af rúmtaki geymisins í 

þrónni. Séu fleiri en einn geymir í sömu þró skal rúmtakið vera minnst 20% af 

rúmtaki stærsta geymisins. Lokabúnaður skal vera af viðurkenndri gerð og þannig 

staðsettur að ekki sé hætta á því að hann verði fyrir hnjaski. Einn loki skal staðsettur 

innan þróar. 

2.17. Um frágang olíugeyma og varnir gegn mengun af völdum olíu fer samkvæmt 

heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972 og reglum nr. 560/1982 um varnir gegn olíumengun 

sjávar við olíubirgðastöðvar. 

Verksmiðjan skal sjá um, að mengunarvarnarbúnaður sé ávallt í sem fullkomnustu 

lagi. Skal hafa reglulegt eftirlit með búnaði og ástandi hráefnis hverju sinni. 

Niðurstöður og athuganir skal skrá niður í sérstaka dagbók og skal fulltrúum 

Hollustuverndar ríkisins og viðkomandi heilbrigðisnefnd heimill aðgangur að þeim 
hvenær sem er. 
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3. Gjaldskrá. 

Samkvæmt gjaldskrá nr. 355/1986, með síðari breytingum, sem sett er samkvæmt 

reglugerð nr. 390/1985, skal fyrirtæki árlega greiða ettirlitsgjald. Samkvæmt gjaldskránni 
e fellur fyrirtækið í 3. flokk. 

4. Gildistaka og gildistími. 

4.1. Starfsleyfi þetta, sem veitt er samkvæmt 5. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um starfsleyfi 

fyrir atvinnurekstur. sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er með stoð í 3. gr. 

laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit öðlast þegar gildi. Endurskoða 

skal starfsleyfi þetta og gefa út nýtt frá og með 16. febrúar 1991. 

5. Ákvæði til bráðabirgða. 
Byggingu fitugildru fyrir frárennsli, sbr. 2. gr. 14. tl. skal lokið fyrir 30. desember 1988. DE 

Heilbrigdis- og tryggingamålaråduneytid, 9. mai 1988. 

Gudmundur Bjarnason.  
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SAMÞYKKT 

um hundahald í lögsagnarumdæmi Kópavogs. 

Í. gr 

Hundahald er bannað í lögsagnarumdæmi Kópavogs að öðru leyti en hér greinir á ettir. 

2. gr. 

Ólöglega og eftirlitslausa hunda skal taka hvar sem úl þeirra næs   t og færa í sérstaka 

hundageymslu á kostnað eigenda undir eftirliti héraðsdýralæknis. Hirði eigendur hunda, 

sem þannig hafa verið teknir, ekki um þá innan 10 daga eða greiði af þeim áfallinn kostnað 

er heimilt að aflífa hundana. 

Hættulegum hundum er heimilt að lóga þegar í stað. 

; 3. gr 

  

Bæjarráði Kópavogs er heimilt að veita lögráða einstaklingum sem búa í Kópavog 

  

il hundahalds í lögsagnarumdæmi Kópavogs með eftirfarandi skilyrðum: 

a | 

b) EF 

d) 

0 a
 

  

Umsókn um undanþágu til hundahalds skal senda heilbrigðiseftirliti Kópavogs, sem 

fur út umbeðið leyfi að fengnu samþykki bæjarráðs. 

Uppiý singar um hundinn skal Í í þar til gerða bók hjá heilbrigðiseftirhtinu. Þar 

skal skrá heiti, kyn, aldur, fæðingarstað, tegund, lítarhátt og önnur einkenni hundsins. 

Þar skal einnig skrá nafn, heimilisfang og ' kennitölu leyfishafa og þar fær leyfishafi 

afhenta merkta plötu, sem ávallt skal vera á ól um háls hundsins 

f sótt er um leyfi til að halda hund í sambýlishúsi, skal skriflegt sai umþykki í sameigenda/ 

stjórnar húsfélags í húsinu fylgja umsókn, sbr. lög nr. 59/ 1976 um fjölbýlishús og 

reglugerð nr. 280/1976. 

Árlega skal bæjarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda sem undanþága er veitt fyrir. 

Bæjarráð ákveður árlega upphæð gjaldsins í sérstakri gjaldskrá sem heilbrigðisráðherra 

staðfestir. Gjaldið skal renna til þess að standa straum af kostnaði við hundahald og 

eftirlit með því og skal upphæð þess miðuð við að bæjarsjóður beri ekki kostnað af 

hundahald: bæjarbúa. Gjaldið skal greitt við skráningu fyrir eitt ár í senn og síðan 

fyrirfram árlega með gjalddaga 1. mars og hafi gjöldin eigi verið greidd innan 3ja 

mánaða frá gjalddaga er bæjarráði heimilt að afturkalla leyfið. og innheimta gjöldin 

samkvæmt lögum. 

Hundaeigendum er skylt að láta band- og spóluormahreinsa hunda sína árlega í 

nóvembermánuði og skila inn til heilbrigðiseftirlitsins vottorði um hreinsunina fyrir 1. 

desember ár hvert. 
Skylt er leyfishafa að hafa hundinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu tryggingarfélagi. 

Skal tryggingin ná til alls þess tjóns sem dýrið kann að valda á mönnum. dýrum, gróðri 

og munum. Vottorði um slíka tryggingu skal framvísað um leið og greitt er hið árlega 

leyfisgjald. 

Leyfishafi skal gæta þess vel að hundur hans valdi ekki hættu, óþægindum eða óþrifnaði 

né raski ró manna. Skylt er leyfishafa að fjarlægja saur eftir hundinn. 

Hundar skulu aldrei ganga lausir á almannafæri heldur vera í taumi í fylgd með aðila 

sem hefur fullt vald yfir þeim. Eigi er leyfilegt að fara með hunda mn í skóla, 

samkomuhús, íþróttahús, sundstaði, barnaleikvelli, rakara- og hárgreiðslustofur, mat- 

vöruverslanir, almannafarartæki, heilbrigðisstofnanir eða aðra opinbera staði þar sem 

matvæli eru höfð um hönd. Óheimilt er að fara með hunda í almenningsgarða bæjarins 

    

  

a 
a
 

   

     



   Verdi D 

  

    kiptin og sækja 

settur í Kop: 1V ogi. 

i) Eigendum hunda, sem eru smitberar e ra smitberar er skylt að hlíta 

fla ekni, dyralækni eda heil- 

  

því að hundar þeirra séu rannsakaðir 

brigðiseftirliti Kópavogs. 

k) Bæjarráði er heimilt að ákveða lægra gjald vegna hunda á lögbýlum, leiðsöguhunda 

blindra, gæslu-, leitar- og lögregluhunda. 

        

greiðslu leyfisgjalds, hreinsunargjalds, Skráðir eigendur 

1 kann að leiða af meðferð eða geymslu ábyrgðartryggingar    

  

amfylgt skal viðkomandi hundaeigandi sviptur 

við hundinn eða hlíta því að öðrum kosti 
að hundurinn verði fjarlægður og aflífaður á hans kostnað. 

  

ilyrðum fyrir leyfi skv. 3. gr. ekki f 

  

ndahalds. Honum skal þá skylt að losa sig 

  

6. gr. 

Kærur vegna brota eiga að berast lögreglu eða heilbrigðisfulltrúa, nm S m fari með þær sen 

trúnaðarmál 

7. gr 

Til þess að tryggja sem best framkvæmd þessarar samþykktar skal ráðinn sérstakur 

ið annast framkvæ mdina og skal þá leita aðstoðar lögregluyfir-     starfsmaður eftir börfum til 

valda ef og hven: 

    

8. gr. 

enær sem er að afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum eða öll 

  

Bæjarráði er heimilt h 

veitt leyfi, telji það þörf á. 

      | bæjarsjóðs eða varðhaldi. Með brot út af 

um meðferð opinberra mála og að öðru leyti í 

g VIL. 

Brot gegn samþykkt þessari varðar 
var eir aggari ckal i samþykkt þessari skal 

samræmi við ákvæði laga í     

    

2. gr. laga 

nr. 7/1953, um 

Jafnframt 

Framangreind sambykkt bæjarst jø rnar Kópavogs staðfes I 

109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, sbr. 1. gr. l 

ndahald og varnir sullaveiki, til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

fellur úr gildi samþykkt sama efnis nr. Í 

  

      
wgingamálaráðuneytið, 13. maí 1988 YES Heilbri 

  

Guðmundur Bjarnason. 

Ingimar Sigurðsson.
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SAMÞYKKT 

um stjórn og fundarsköp Hvammshrepps í Dalasýslu. 

I. KAFLI 
Um skipan hreppsnefndar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Hvammshrepps er skipuð 5 hreppsnefndarmönnum kjörnum skv. Hl. 

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

„ 
4. BT. 

Starfstímabil hreppsnefndar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 

Hreppsnefnd fer með stjórn Hvammshrepps skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og 

annarra laga. Jafnframt fer hreppsnefnd með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum 

hreppsins, að svo miklu leyti sem hreppsnefnd hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn. 

4. gr. 

Hreppsnefnd skal gæta hagsmuna hreppsins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum hreppsbúa. 

5. gr. 

Hreppsnefnd annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 
samþykktum. Þá getur hreppsnefnd ákveðið, að hreppurinn taki að sér verkefni, sem varðar 

íbúa hreppsins sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 

Gg 

6. gr. 

Meðal verkefna hreppsnefndar Hvammshrepps eru: 

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

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

annast endurskoðun ársreikninga hreppsins skv. VHI. kafla sveitarstjórnarlaga. 

2. Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

3. Að stjórna fjármálum hreppsins, stofnana hans og fyrirtækja. skv. VIII. kafla 

sveitarstjórnarlaga sbr. og Il. kafla samþykktar þessarar. 

II. KAFLI 
Um fjármálastjórn hreppsins. 

7. gr. 

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

framkvæmdir og fjármál hreppsins, og skal þessi þriggja ára áætlun vera til leiðbeiningar við 

gerð árlegrar fjárhagsáætlunar hans. Áætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við 

afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár. 

Q 8. gr. 
Hreppsnefnd skal afgreida fjårhagsåætlun hreppssjåds, fyrirtækja og stofnana hrepps- 

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

sbr. 24. gr. samþykktar þessarar.
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Ef ekki tekst ad afgreida fjårhagsåætlun skv. 1. mgr. skal hreppsnefnd sækja skriflega 

um frest til félagsmålaråduneytisins og tilgreina åstædur fyrir umsókninni. Form fjárhags- 

áætlunar skal vera í samræmi við form ársreikninga hreppsins, og skal þar greint á milli 

rekstraráætlunar, fjárfestingaráætlunar og áætlunar um fjármagnshreyfingar. 

Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar tekur hreppsnefnd ákvarðanir um nýtingu tekjustofna 

hreppssjóðs og tekjuöflun, um öflun lánsfjár, ef um það er að ræða og um ráðstöfun 

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

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

breytingum, sem nauðsynlegt er talið að gera á veltufjárstöðunni. 

9. gr. 

Fjárhagsáætlun skv. 8. gr. skal vera meginregla um fjármálastjórn hreppsins á 

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

þess í fjárhagsáætlun, útgjöldin séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt af hrepps- 

nefnd. 

Samþykki hreppsnefnd fjárveitingu eða útgjöld utan fjárhagsáætlunar, skal hún 

jafnframt taka ákvörðun um, hvernig afla skuli fjár til þeirra útgjalda s.s. með lækkun 

annarra útgjalda, auknum tekjum eða lánsfé. 

10. gr. 

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

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

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir hreppsnefnd við eina umræðu, enda hafi 

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

ll. gr. 

Hreppsnefnd skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga hreppssjóðs, fyrirtækja 

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

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

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

vanrækslu hreppsnefndar á afgreiðslu og skilum ársreikninga. 

lll. KAFLI 
Um fundarsköp hreppsnefndar. 

12. gr. 

Hreppsnefnd heldur reglulega fundi, eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. 

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 hreppsnefndar, 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.
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ið. gr 

Oddviti hreppsnefndar semur dagskrá [ efndarfundar. 

Å dagskrå hreppsnefndarfundar skal tal 

  

Í. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar oddvita hreppsnefndar 

og stjórna. 

2. Fundargerðir nefnd 

hreppsnefnd þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sb 

    

    

  

    „ráða og stjórna á vegum hrepps ns, 

essarar. 
mál, sem falla undir verksvið hreppsnefndar og oddviti 

skrá eða einhver hreppsnefndarmanna óskar, að tekin verði 

nefndarmaður, sem óskar að fá mál tekið á dagskr repps I . 

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

    

   

           
    

  

skal tilkynna 

  

Dagskrá hreppsnefndarfundar skulu fy 

sem oddviti telur naut 

hreppsnefndarfundar. 

  

rja afrit fundargerða, tillagna og annarra ga     
     

  

synleg. Dagskrá skal jafnframt fylgja afrit fundargerða 

    

      

16. gr. 

Oddviti skal í síðasta irhringum fyrir hreppsnefndarfund hala boðað 

hreppsnefndarmenn símleiðis á hrepp: lefndarfund og kynnt þei 

fundarins. 

    

Oddviti skal boða hreppsnefndarmenn sími I reppsnefnd a.m.k. 

sólarhring fyrir fund. 

    eppsnefndar setur 

i hreppsnefndar hefur 

Aldursforseti 

honum, uns oddvi 

nar hreppsni efn og styrir 

    

osnefndar skal kjåærinn til fjågurra å 

n fengið hefur ati 

    

   

    

    

  

erði þeim atkvæðafjölda e eigi né 

Hafi þrír eða fleiri hre f 

hverja tvo skuli kjósa. Ve 

fær. Verði atkvæði jöfn, 
Oddviti hreppsne fnda ar stjórnar kjöri varaoddvita hreppsnefndar, 

að framan. Ve 

  

skal kjósa að ný 

ndarmenn 

  

     

  

kosningu. 

    

  

   beitt við kosningu þeirra, sbr. 

jafnlangs tíma og oddviti. 

Sé hvorki oddviti né varaoddviti á 

    

di, gegnir aldursforseti oddvitastörfum, nema 

hreppsnefnd ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra. 

  

oddviti deyr eða verður varanle ður frá oddvi 

í hans stað til loka kjörtímabils oddvita. 

      

  

Hreppsnefnd getur kosið skrifara og ví I snefnde Á 

árs í senn á sama fundi og odc dvitakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfalisko 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kosningar og þe 

hreppsnefnd. 

    mig    
     gar atkvæðagreiðs
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20. gr. 

Hreppsneindarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum bvggingarlaga og 
byggingarreglugerðar um aðgang fatlaðs fólks. 

Hreppsnefndarfund skal að jafnaði halda í heyranda hljóði og almenningi heimilaður 
aðgangur að þeim, eftir því sem húsrúm leyfir. 

Hreppsnefnd getur ákveðið. að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum s.s. 

viðkvæm einkamál manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna hreppsins. að 
rædd verði fyrir luktum dyrum. Jafnframt getur hreppsnefnd ákveðið, að hreppsnefndar- 
fundur, þar sem eingöngu er fjallað um slík mál. verði haldinn fyrir luktum dyrum. Tillaga 
um að mál skuli rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd umræðulaust í hreppsnefnd. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 
hreppsnefnd. 

21. gr. 

Hreppsnefndarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur hreppsnefndarmanna er á 

fundi. Hreppsnefnd getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

22. gr. 
Oddviti hreppsnefndar stýrir fundum hennar. Hann setur fund. kannar lögmæti hans og 

stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi. 
þegar dagskrá hans er tæmd. Oddviti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má 
úrskurði hans til úrlausnar hreppsnefndar. Oddviti sér um, að allt fari skipulega og löglega 
fram á hreppsnefndarfundum og er hreppsnefndarmönnum skylt að lúta valdi hans að því er 
varðar fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði. getur oddviti vísað honum úr 
fundarsal. Leyfi oddvita þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á hreppsnefndar- 
fundum. 

23. gr. 
Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í hreppsnefnd í þeirri röð, sem þau eru á 

dagskrá, nema oddviti eða hreppsnefnd ákveði annað. 
Heimilt er að taka til meðferðar á hreppsnefndarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

dagskrá, ef 2/3 viðstaddra hreppsnefndarmanna samþykkja slíkt afbrigði. 

24. gr. 
Hreppsnefnd afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

Fjárhagsáætlun hreppsins. 
Ársreikninga hreppsins og fyrirtækja hans. 

Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 
Áætlanir fyrir hreppinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 
skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

25. gr. 

Hreppsneindarmanni er skylt að sækja hreppsnefndarfundi nema lögmæt fortöll hamli 
svo sem Önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé hreppsnefndarmaður forfallaður um 
stundarsakir skal hann tilkynna eða láta tilkynna fortöllin til oddvita sem boðar þá 
varamann á fund skv. 2. mgr. 32. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Hreppsnefnd getur heimilað að maður utan hreppsnefndar kveðji sér hljóðs á 
hreppsnefndarfundi. 

B 41
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26. gr. 

Hreppsnefndarmanni ber ad vikja sæti vid umrædur og afgreidslu måls begar bad vardar 

hann sjålfan, skyldmenni eda nåna venslamenn hans svo sérstaklega ad almennt må ætla ad 

viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti af því. Honum er þó heimilt að gera stuttlega 

grein fyrir afstöðu sinni. Hreppsnefnd sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. 

Hreppsnefndarmaður, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæti sitt. 

Hreppsnefndarmanni, sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að skýra oddvita hreppsnefndar 

frá því. 
Hreppsnefndarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal 

hreppsnefndar við umræðu og afgreiðslu þess. 

21. gr. 

Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hrepps- 

nefndar. Hreppsnefndarmaður, sem taka vill til máls, skal óska heimildar oddvita. Að 

jafnaði skulu hreppsnefndarmenn taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. 

Víkja má frá þeirri reglu, ef um er að ræða hreppsnefndarmann, sem óskar að gera stutta 

athugasemd eða koma leiðréttingu á framfæri. Hafi tveir eða fleiri hreppsnefndarmenn 

kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður oddviti, í hvaða röð þeir skuli tala. 

28. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu til oddvita. Þegar til umræðu er fundargerð 

nefndar, 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 

hreppsnefndarmanni að taka oftar til máls, til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta 

athugasemd við fundarsköp. Oddviti eða flutningsmaður tillögu mega þó tala oftar en 

tvisvar við hverja umræðu máls. 
Ekki má hreppsnefndarmaður lesa upp prentað mál við umræður í hreppsnefnd nema 

með leyfi oddvita. 

29. gr. 
Beri hreppsnefndarmaður aðra menn brigslum, skal oddviti víta hann. Oddviti getur 

lagt til við hreppsnefnd, að hreppsnefndarmaður, sem víttur hefur verið tvisvar á sama 
fundi, verði sviptur málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist 

hreppsnefndarmaður ekki úrskurði oddvita eða hreppsnefndar eða ef Óregla 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.
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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 eða oddvita. Máli, sem 

hreppsnefnd ber að lögum að afgreiða, verður þó eigi vísað til afgreiðslu annarra. 

Þá er hreppsnefnd heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða mál, sem að 
lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma. 

33. gr. 

Atkvæðagreiðsla á hreppsnefndarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

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

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

Ef mál er svo vaxið, að oddviti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það, 

skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæðagreiðslu nema 

athugasemd verði við það gerð. 

Oddviti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber oddvita að láta 
fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur hreppsnefndarmanna óskar þess. Við nafnakall 

skal farið eftir tölusettri nafnaskrá hreppsnefndarmanna í stafrófsröð og skal það ráðast af 
útdrætti, hvaða hreppsnefndarmaður greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakall skal 
oddviti greiða atkvæði síðastur. Við nafnakall svarar hreppsnefndarmaður, þegar oddviti les 

upp nafn hans, já eða nei eftir því hvort hann er með máli eða móti eða tekur fram, að hann 

greiði ekki atkvæði, en slík afstaða telst þó þátttaka í atkvæðagreiðslu. 

Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, ef hreppsnefndarmaður 
óskar og hreppsnefnd samþykkir. 

Kosningar skulu ávallt vera skriflegar og leynilegar. 

34. gr. 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 
ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. 

Kosningar, sem fram fara í hreppsnefnd, skulu vera hlutfallskosningar skv. d' Hondts 

reglu sbr. 16. og 17. gr. sveitarstjórnarlaga. Óbundin kosning má þó vera ef allir samþykkja. 

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. 3. mgr. 20. gr. samþykktar þessarar skal 

skrá sem trúnaðarmál. 

Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls, 
sem til meðferðar er í hreppsnefnd. 

Oddviti skal hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. 

Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir hreppsnefndarmenn 
undirrita hana nema hreppsnefnd ákveði annað.
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Hreppsnefndarmaður, sem gera vill athugasemd við eitthvert atriði í fundargerð, getur 

undirritað fundargerðina með fyrirvara um það atriði. 

Hreppsnefnd getur ákveðið, að umræður á hreppsne >fndarfundum skuli hljóðritaðar 

eða teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið, skal hreppsnefnd setja um það nánari 

   

    

reglur. 

IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanns. 

36. gr. 

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

tekið á dagskrá hreppsnefndar fundar enda tilkynni hann það oddvita skriflega a.m.k. 

þremur sólarhringum fyrir fund. 
  

    

37. gr. 

Hreppsnefndarmanni er bæði rétt og skylt að sækja fundi hreppsnefndar nema lögmæt 
forföll hamli sbr gr. samþy kktar þessarar. — Hreppsnefndarmaður er skyldur til að taka 

að sér þau störf, sem hre ppsne fnd felur honum og varða verkefni hreppsnefndar, s.s. 

oddvitastörf og störf í nefndum á vegum hreppsnefndar. Þó getur sá, sem verið hefur oddviti 

eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í nefnd sama tímabil. skorast undan kosningu jafnlangan 

tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

38. gr. 

Nú telur hreppsnefndarmaður sig ekki geta gegnt skyldum sínum í hreppsnefnd án 

óhæfilegs álags og getur hrepps nefnd 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. 5 

gr. samþykktar þessarar. 

    

   Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum bhrepps- 

nefndar eftir því sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari 

Hreppsnefndarmanni er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar 

um er að ræða mál, sem hreppsnefnd er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, 

sreiknir ga eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur oddviti ákveðið að endurtak: 

ef minna en helmingur hreppsnefndarmanna tekur þátt í atkvæða- k 

      

  

    

  

     
Hrepp snefndarmanni ber að gegna störfum sínum í hreppsnefnd af alúð og samvisku- 

ta hagsmuna hreppsins, en í störfum sínum er hreppsnefndarmaður einungis 

' lögum og sannfæringu sinni 

ál. gr. 

Hreppsnefndarmaður á aðgang að bókum og skjölum hreppsins og einnig óhindraðan 

aðgang að stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaðtlunar 

vegna starfa sinna. 

  

1 
Hreppsnefndarmaður skal gæta þagnarskyi yldu 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 hre 'ppsnefndar. 

  



    1988 

    

   

    

mrædur og     

  

   
begar ni ber ad vikja 9 sæti 

'i eða náir 

Hreppsnefndarma 

arðar hann sjálfan, skyldme 

að viljaafstaða ha ins mó 

  

að almennt má ætla         
      

      

' hans svon njög 

  

    

  

    

tist að einhverju eð t að 
stu stöðu sinni. Hrepy vo" 

Hreppsnefndarmadur, sem hlut å ad måli, g um hæft sitt. 

Hreppsnel indarmanni i, sem veit Í sttt orka tví vekja athygli od dvita 

hreppsnefndar á því. í Hreppsneindarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfir 

fundarsal hreppsnefndar við umræður um málið og afgreiðslu þe 

dd. gr 

Hreppsnefndarmaður skal fá þóknun fyrir störf sín í hreppsnefnd. kt snefndarmað- 

>fndar, skal auk 
sr 
lli heimilis og fundarstaðar hrepy 

  

ur, sem þarf að fara um langan veg 
þess fá greiddan ferð: 

Takist hreppsnefndarmaður á hendur 
nefndar á hann rétt á greiðslu ferð: 

        

1 að. 
ostriaC 

  

skv. ákvörðun hrepps-         
1 

    

Haga skal fundum hre möguleika á að 

taka sér orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þess sarar. 
     »psnefndar þannig, að hreppsnefn 

  

46. gr. 

Jen hreppsnefndarmaður ekki sótt hreppsnefndarfund/fundi vegna veikinda eða af 

öðrum ástæðum tekur varamaður sæti hans meðan þannig "til, samkvæmt 25. gr. 

samþykktar þessarar. 

    

kvæði þessa kafla um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna gilda einnig um 

aramenn, sem sitja hreppsnefndarfundi. 

V. KAFLI 

Nefndir, ráð og stjórnir. 

    

og stjórnir samkvæmt ákvæðum laga, 

var, bundnar 

Hreppsnefnd kýs fulltrúa í nefndir, 
1 PR     reglugerða og samþykktar þessarar. Slíkar i skulu vera leynileg 

hlutfallskosningar, ef einhver hreppsnefndarmanna ós 

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá. 

49. gr. 

Oddviti hreppsnefndar boðar nefnd san nan til fyrsta fundar eða ákveður, hver skuli gera 

það. Á Þeim fundi skal kjósa formann, varaformann og ritara nefn dar. 
| 

Formadur nefndar bodar eda lætur boda fundi i nefnd med a.m.k. eins sålarhrings 

fyrirvara.
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mn 0. 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. 

Sl. 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 III. og TV. kafla samþykktar þessarar gilda 

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

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

ákveðið er í lögum, reglugerðum eða samþykktum hreppsnefndar. 

Hreppsnefnd getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 

slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið hreppsnefnd til ákvörðunar. 

53. gr. 
Un
 4. 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. 

G 

A
 5. gr. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna hreppsins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

hreppsnefndar og skal það gert svo fljótt sem unnt er að afloknum nefndartundi. 

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: 

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

1. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 8/1986. 
2. Undirkjörstjórn við alþingiskosningar. Tveir aðalmenn (hreppstjóri, sjálfkjörinn for- 

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

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

1. Áfengisvarnarnefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. áfengislaga nr. 

82/1969.
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2. Barnaverndarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd 
barna og ungmenna nr. $3/1966. 

3. Byggingarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 54/ 

1978. 
4. Heilbrigðisnefnd. Einn fulltrúi í nefndina skv. 6. gr. laga nr. 

109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit 

5. Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 
6. Skólanefnd grunnskóla. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 17. og 18. gr. laga nr. 63/ 

1974 um grunnskóla. 

7. Einn forðagæslumaður og annar til vara skv. 53. gr. búfjárræktarlaga nr. 31/1973. 

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

57. gr. 

Hreppsnefnd getur kosið nefndir (lausanefndir) til að vinna að einstökum afmörkuðum 
verkefnum. Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var 

kosin og fyrr ef verkefni nefndar er lokið. 

Hreppsnefnd getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

VI. KAFLI 
Um framkvæmdastjórn hreppsins. 

58. gr. 

Oddviti hreppsnefndar hefur með höndum daglega stjórn hreppsins, undirbýr fundi 

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

fyrir hreppinn. 

59. gr. 

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

60. gr. 
Ráði hreppsnefnd starfsmenn til starfa á vegum hreppsins skal gera við þá ráðningar- 

samning og fer um kaup og kjör þeirra skv. þeim samningi. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Hvammshrepps í Dalasýslu 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, 17. maí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Þórhildur Líndal.
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8. gr. 

Hreppsnefnd skal afgreiða fjárhagsáætlun hreppssjåds, fyrirtækja og stofnana hrepps- 
ins Íyrir lok Janúar ár hveri að undangengnum tveimur umræðum i breppsnefnd sbr. 24. ør. 

samþykktar þessarar. Ef ekki tekst að afgreiða fjárhagsaætlun 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 greint á 

milit rekstraráætlunar. fjárfestingaráætlunar og áætlunar um fjármagnshrevfingar. Við 

afgreiðslu fjárhagsáætlunar tekur hreppsnetnd ákvarðanir um nýtingu tekjustofna hrepps- 

sjóðs og tekjuðflun, 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 

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

þess í fjárhagsáætlun. útgjöldin séu lögbundin. samningsbundin eða samþykkt af hrepps- 

neind. Samþykki hreppsnefnd fjárveitingu eða útgjöld utan fjárhagsáætlunar. skal hún 
Jafnframt taka ákvörðun um, hvernig afla skuli fjár til þeirra útgjalda s.s. með lækkun 

annarra útgjalda, auknum tekjum eða lánsfé. 

10. gr. 

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega. s.s. ef verðlagsbreytingar 

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

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir hreppsnefnd við eina umræðu, enda hafi 

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

il. gr. 

Hreppsnefnd skal hafa lokið tullnaðarafgreiðslu ársreikninga hreppssjóðs, fyrirtækja 
hans og stofnana eigi síðar en í júnilok ár hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarlaga. 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. 

[IL katl. 
Um fundarsköp hreppsnefndar. 

12. gr. 

Hreppsnefnd heldur reglulega fundi annan fimmtudag hvers mánaðar. Hreppsnefndar- 

fundir skulu að jafnaði hefjast kl. 17.00. Heimilt er að tella niður fundi í hreppsnefnd í allt að 

tvo mánuði að sumarlagi. Aukalundi skal halda í hreppsnetnd ettir því sem þörf krefur að 

mati oddvita hreppsins og sveitarstjóra og skylt er að halda aukafund í hreppsnefnd ef 

a.m.k. þriðjungur hreppsnefndarmanna krefst þess. 

13. gr. 

Aldurstorseti nýkjörinnar hreppsnefndar kveður hreppsnefndina saman til fyrsta 

fundar að afloknum hreppsnefndarkosningum, eigi síðar en 15 dögum ettir að hún tekur við 
störfum, sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum eftir kjördag. 

Aldursiorseti getur falið sveitarstjóra að boða fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar.
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14. gr. 

Sveitarstjóri, sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar hreppsnefndarfundi og 

ákveður jafnframt fundarstað, hafi hreppsnefnd ekki gert það. Hreppsbúum skal kunngert 

með auglýsingu, hvar og hvenær hreppsnefndarfundir eru haldnir. 

IS. gr. 

Sveitarstjóri semur dagskrá hreppsnefndarfundar í samráði við oddvita. Á dagskrá 

hreppsnefndarfundar skal taka: 

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

og stjórna svo og kosningar eða ráðningar sveitarstjóra og annarra starfsmanna 

hreppsins. 

Fundargerðir hreppsráðs, nefnda, ráða og stjórna á vegum hreppsins, ef, eða að svo 

miklu leyti, sem hreppsnefnd þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 61. gr. 

samþykktar þessarar. 

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

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

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

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

Lo
 

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

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

hreppsnefndarfundar. 

16. gr. 

Sveitarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir hreppsnefndarfund hafa 

boðsent hreppsnefndarmönnum fundarboð ásamt dagskrá og fundargögnum. 

17. gr. 

Sveitarstjóri skal boðsenda hreppsnefndarmönnum fundarboð aukafundar í hrepps- 

nefnd ásamt dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir fund, nema þörf krefji annars. 

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 hreppsnefnd- 

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

atkvæði fengu. Hafi þrír eða fleiri hreppsnefndarmenn fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa 

hlutkesti, um hverja tvo skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn oddviti hreppsnefndar, sem 

fleiri atkvæði fær. Verði atkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða kosningu. Oddviti hreppsnefndar 

stjórnar kjöri varaoddvita hreppsnefndar, og skal sömu aðferð beitt við kosningu þeirra, 

sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaoddviti skal kjörinn til jafnlangs tíma og oddviti. 

Sé hvorki oddviti né varaoddviti á fundi, gegnir aldursforseti oddvitastörfum, nema 

hreppsnefnd ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra. Ef oddviti deyr eða verður varanlega 

forfallaður frá oddvitastörfum, skal kjósa oddvita í hans stað til loka kjörtímabils. 

19. gr. 

Hreppsnefndarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum byggingarlaga og 
byggingarreglugerðar um aðgang fatlaðs fólks.
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20. gr. 

Hreppsnefndarfundi skal að jafnaði halda í heyranda hljóði og almenningi heimilaður 
aðgangur að þeim, eftir því sem húsrúm leyfir. 

Hreppsnefnd getur ákveðið. að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum s.s. 

viðkvæm einkamál manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna hreppsins, að 

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

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

um að mál skuli rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd umræðulaust í hreppsnefnd. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í hreppsnefnd. 

21. gr. 

Hreppsnefndarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur hreppsnefndarmanna er á 

fundi. Hreppsnefnd getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

22. gr. 

Oddviti hreppsnefndar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 

stjórnar umræðum og afgreiðslu mála. sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi, 

þegar dagskrá hans er tæmd. Oddviti úrskurðar um skilning á fundarsköpum. en skjóta má 

úrskurði hans til úrlausnar hreppsnefndar. Oddviti sér um, að allt fari skipulega og löglega 

fram á hreppsnefndarfundum og er hreppsnefndarmönnum skylt að lúta valdi hans að því er 

varðar fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur oddviti vísað honum úr 

fundarsal. Leyfi oddvita þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á hreppsnefndar- 
fundum. 

23. gr. 
Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í hreppsnefnd í þeirri röð. sem þau eru á 

dagskrá, nema oddviti eða hreppsnefnd ákveði annað. Heimilt er að taka til meðferðar á 
hreppsnefndarfundi mál, sem ekki hefur verið á dagskrá, ef 2/3 viðstaddra hreppsnefndar- 
manna samþykkja slíkt afbrigði. 

24. gr. 

Hreppsnefnd afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

I. Fjárhagsáætlun hreppsins. 

2. Ársreikninga hreppsins og fyrirtækja hans. 

3. Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

4. Áætlanir fyrir hreppinn, sem gilda eiga til lengri tíma. svo sem þriggja ára áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Hreppsnefndarmanni er skylt að sækja hreppsnefndarfundi nema lögmæt forföll hamli 

svo sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé hreppsnefndarmaður forfallaður um 

stundarsakir skal hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til sveitarstjóra sem boðar þá 

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

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

sæti samkvæmt ákvæðum 1. og 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. Sveitarstjóri skal sitja 

fundi hreppsnefndar með málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur hann atkvæðisrétt nema 

hann sé kjörinn hreppsnefndarmaður. Hreppsnefnd getur heimilað að maður utan hrepps- 

nefndar kveðji sér hljóðs á hreppsnefndarfundi. 

25. gr.
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31. gr. 

gu, viðaukatillögu, frávísunartil-    Hreppsnefndarmaður getur borið fram breyting: 
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IV. kafli. 
Um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna. 

36. gr. 

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

tekið á dagskrá hreppsnefndarfundar, enda tilkynni hann það oddvita eða sveitarstjóra 

skriflega a.m.k. þremur sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

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

forföll hamli sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. — Hreppsnefndarmaður er skyldur til að taka 

að sér þau störf, sem hreppsnefnd felur honum og varða verkefni hreppsnefndar, s.s. 

oddvitastörf og störf í hreppsráði eða öðrum nefndum á vegum hreppsnefndar. Þó getur sá, 

sem verið hefur oddviti eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í hreppsráði eða annarri nefnd 

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

38. gr. 
Nú telur hreppsnefndarmaður sig ekki geta gegnt skyldum sínum í hreppsnefnd án 

óhæfilegs álags og getur hreppsnefnd þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að 

eigin Ósk um tiltekinn tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 25. 

gr. samþykktar þessarar. 

39. gr. 

Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hrepps- 

nefndar eftir því sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari. Hreppsnefndarmanni er ekki 

skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar um er að ræða mál, sem 

hreppsnefnd er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun eða ársreikninga eða kjör 

fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur oddviti ákveðið að endurtaka atkvæðagreiðslu, ef minna 

en helmingur hreppsnefndarmanna tekur þátt í atkvæðagreiðslunni. 

40. gr. 

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

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

bundinn af lögum og sannfæringu sinni. 

ál. gr. 

Hreppsnefndarmaður á aðgang að bókum og skjölum hreppsins og einnig óhindraðan 

aðgang að stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsinga 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— og 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.
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Hreppsnefndarmaður, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. 
Hreppsnefndarmanni, sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að vekja athygli oddvita 
hreppsnefndar á því. Hreppsnefndarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa 

fundarsal hreppsnefndar við umræður um málið og afgreiðslu þess. 

44. gr. 

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

ur, sem þarf að fara um langan veg milli heimilis og fundarstaðar hreppsnefndar, skal auk 
þess fá greiddan ferðakostnað. Takist hreppsnefndarmaður á hendur ferð á vegum 

hreppsins skv. ákvörðun hreppsnefndar á hann rétt á greiðslu ferða— og dvalarkostnaðar. 

45. gr. 

Haga skal fundum hreppsnefndar þannig, að hreppsnefndarmaður eigi möguleika á að 
taka sér orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

46. gr. 

Geti hreppsnefndarmaður ekki sótt hreppsnefndarfund/fundi vegna veikinda eða af 

öðrum ástæðum tekur varamaður sæti hans meðan þannig hagar til, samkvæmt 25. gr. 
samþykktar þessarar. 

47. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna gilda einnig um 
varamenn, sem sitja hreppsnefndarfundi. 

V. kafli. 

Hreppsráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 

Hreppsnefnd kýs fulltrúa í hreppsráð, aðrar 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. 

Hreppsnefnd skal á fyrsta fundi að afloknum hreppsnefndarkosningum kjósa þrjá 
hreppsnefndarmenn í hreppsráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalfulltrúar í 
hreppsnefnd eru einir kjörgengir sem aðalmenn og varamenn í hreppsráð. Sveitarstjóri á 
sæti í hreppsráði með málfrelsi og tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins að hann 

sé hreppsnefndarmaður og kjörinn í hreppsráð. Hreppsnefnd getur heimilað flokki eða 

framboðsaðila, sem fulltrúa á í hreppsnefnd en hefur ekki fengið kjörinn hreppsráðsmann, 

að tilnefna fulltrúa til setu í hreppsráði með málfrelsi og tillögurétt. Skylt er hreppsnefnd að 

gefa fulltrúa flokks/framboðsaðila kost á setu í hreppsráði með málfrelsi og tillögurétt þann 

tíma, sem fundir hreppsnefndar falla niður vegna sumarleyfa sbr. 12. gr. samþykktar 
þessarar. 

50. gr. 

Hreppsráð skal að jafnaði halda fund einu sinni í mánuði á fyrsta fimmtudegi kl. 17.00. 

Aukafundi skal halda, ef sveitarstjóri, formaður hreppsráðs eða a.m.k. tveir hreppsráðs- 
menn óska þess.



Nr. 259 586 10. maí 1988 

51. gr. 

Sveitarstjóri undirbýr hreppsráðsfundi. Hann sér um, að hreppsráð sé boðað til fundar 

með skriflegu fundarboði ásamt dagskrá a.m.k. einum sólarhring fyrir fund. Geti 
hreppsráðsmaður ekki sótt fund, skal hann að jafnaði boða varamann sinn eða hlutast til 
um, að varamaður verði boðaður. Hafi sveitarstjóri fengið vitneskju um forföll hreppsráðs- 

tnanns, skal hann boða eða láta boða varamann hans á fund. 

52. gr. 

Á fyrsta fundi nýkjörins hreppstáðs skal kjósa formann og varaformann hreppsráðs. 
Kjósa má sveitarstjóra formann hreppsráðs. Formaður hreppsráðs stjórnar fundum þess og 
sér um að allt fari löglega og skipulega fram á fundum þess. Hann úrskurðar í 
ágreiningsmálum, sem upp kunna að koma út af fundarsköpum, en skjóta má úrskurði hans 
til úrlausnar hreppsráðs. Heimilt er að taka mál til meðferðar í hreppsráði, þótt ekki sé það 

tilgreint á dagskrá. Þó er skylt að fresta afgreiðslu slíks máls. ef einhver hreppsráðsmaður 
óskar þess. Hreppsráð getur ráðið sér fundarritara utan hreppsráðs. Í fundargerð ráðsins 
skal skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji fundinn. Þá skal skrá í fundargerð 
mál, sem ráðið tekur til umræðu og afgreiðslu, frá hverjum þau eru, hvenær þau eru dagsett, 

efni þeirra stutt og skilmerkilega og hvaða afgreiðslu þau hljóta. 

53. gr. 
Hreppsráð fer ásamt sveitarstjóra með framkvæmdastjórn hreppsins og fjármálastjórn 

að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Hreppsráð hefur umsjón með stjórnsýslu 

hreppsins, undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun svettar- 

sjóðs og fyrirtækja/stofnana hreppsins að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur 
þau fyrir hreppsnefnd í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér hreppsráð um, að 
ársreikningar hreppssjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum fyrirtækja/stofnana 

hreppsins lagðir fyrir hreppsnetnd til afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. 
Hreppsráð gerir tillögur til hreppsnefndar um afgreiðslu einstakra mála, sem það tær til 

meðferðar. Hreppsráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða verulega 

fjárhag hreppssjóðs eða fyrirtækja/stofnana hans. enda sé ekki ágreiningur milli hrepps- 
nefndarmanna eða við sveitarstjóra um slíka afgreiðslu. Þá tekur hreppsráð 
fullnaðarákvarðanir í málum, sem hreppsnefnd hefur falið því að afgreiða. Hreppstáð 

ákveður skiptingu fjár, sem ætlað er til einstakra málaflokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til 

gatnagerðar, nýbygginga og Óóvissra útgjalda. Þá getur hreppsnefnd talið hreppsráði 

fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan veg. 

54. gr. 

Skylt er starfsmönnum hreppsins að sitja fundi hreppsráðs, ef þess er óskað. 

55. 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. 

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 neindinm. 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
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Heilbrigðisnefnd. Tveir fulltrúar í nefndina skv. 6. gr. laga nr. 109/1984 um 

hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

. Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð annast störf 

þau, sem framfærslunefnd, áfengisvarnarnefnd og barnaverndarnefnd eru falin 

samkvæmt lögum nr. 80/1947, nr. 82/1969 og nr. $3/1966. Jafnframt fer félagsmálar- 

áð með stjórn og rekstur leikvalla, dagvista og öldrunarmál. 

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

23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. og 18. gr. 

laga nr. 63/1974 um grunnskóla. 

. Skólanefnd tónlistarskóla. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. gr. laga nr. 

75/1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. 

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

1983 um heilbrigðisþjónustu. 

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

60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

Atvinnumálanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin skal vera 

hreppsnefnd til ráðuneytis í atvinnumálum. Nefndin fer einnig með málefni nefndar 

um vinnumiðlun skv. lögum nr. 18/1985. 

. Eigendur félagsheimilis Patreksfjarðar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara í stjórn 

samkvæmt gildandi samþykktum um félagsheimili Patreksfjarðar. 

. Æskulýðsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. 

. Fjallskilanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara samkvæmt reglugerð um 

fjallskil í Vestur—-Barðastrandarsýslu. Fjallskilanefnd annast forðagæslu skv. 53. 

gr. búfjárræktarlaga nr. 31/1973. 

Hafnasamband sveitarfélaga. Einn fulltrúi og annar til vara á aðalfund sambandsins 

skv. samþykktum þess. 

. Samband íslenskra sveitarfélaga. Einn fulltrúi og annar til vara á landsþing 

samtakanna. 

. Stjórn Héraðsbókasafns Vestur—Barðastrandarsýslu. Þrír aðalmenn og jafnmargir 

til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 um almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/ 

1978. 

Hraðfrystihús Patreksfjarðar hf. Fulltrúi/fulltrúar á aðalfund Hraðfrystihúss Patr- 

eksfjarðar hf. samkvæmt sérstakri ákvörðun hreppsnefndar. 

Gestur hf. Fulltrúi/fulltrúar á aðalfund Gests hf. samkvæmt sérstakri ákvörðun 

hreppsnefndar. 

63. gr. 

Hreppsnefnd getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum. 
Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var kosin og fyrr ef 

verkefni nefndar er lokið. Hreppsnefnd getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær 

sem er. 

VI. kafli. 

Um framkvæmdastjórn og starfslið hreppsins. 

64. gr. 

Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við sveitar- 

stjóra þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, og kaup og kjör. Ráðningarsamn- 

ingur skal staðfestur af hreppsnefnd.
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65. gr. 
Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri hreppsins. Hann undirbýr fundi hreppsráðs og 

hreppsnefndar, semur dagskrá og boðar til funda sbr. 13. gr. samþykktar þessarar. Hann á 
sæti á fundum hreppsnefndar og hreppsráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt en eigi 
atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn fulltrúi í hreppsnefnd Hann hefur rétt til setu á fundum 
nefnda hreppsins með sömu réttindum. Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana 
hreppsnefndar og hreppsmálefna að svo miklu leyti sem hreppsnefnd ákveður ekki 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 skuli gegna störfum sv eitarstjóra í forföllum 
hans. 

     

66. gr. 
Hreppsnefnd ræður starfsmenn hreppsins og veitir þeim lausn frá störfum. Þetta á þó 

ekki við um lausráðna verkamenn, afleysingamenn og aðra þá starfsmenn sem eigi eru 
ráðnir með 3ja mánaða uppsagnarfresti. 

07. gr. 

Fastráðnir starfsmenn hreppsins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 3 
mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur opinberra 
starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. Gera skal skriflegan ráðningarsamning 
við fastráðna starfsmenn. þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest 
sbr. 1. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup og kjör fer eftir ráðningarsamningi og 
gildandi kjarasamningum. 

68. gr 
Um rådningu verkamanna, afleysingamanna og annarra starfsmanna sem eigi eru 

ráðnir með 3ja mánaða uppsagnarfresti fer eftir reglum sem hreppsnefnd setur. Um kaup og 
kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Ákvæði til bráðabirgða: 
Gildistöku 4., 10., 17. og 18. undirliðar C liðar í 62. grein er frestað þar til eftir næstu 

hreppsnefndarkosningar. Framfærslunefnd, áfengisvarnarnefnd og barnaverndarnefnd, sem 
voru kosnar í upphafi þessa kjörtímabils til fjögurra ára, starfa út kjörtímann. Í atvinnumála- 
nefnd eru sjö menn og sjö til vara þetta kjörtímabil samkvæmt fyrri ákvörðun hreppsnefnd- 

- Einn hreppsnefndarmaður var kosinn af hreppsnefnd til að sitja aðalfundi Hraðfrystihúss 
Patreks, arðar hf. á kjörtímabilinu og fara með hlut Patrekshrepps þar, og helst það þannig 
út kjörtímann. Það sama á við varðandi aðalfundi Gests hf. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Patrekshrepps hefur sett samkvæmt ákvæðum 
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 gilc 
felld Samþykkt um stjórn hreppsmálefna Patrekshrepps nr. 250/1979. 

3. 
di 

li 

Félagsmálaráðuneytið, 10. maí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

  

Þórhildur L índal.
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um stjórn og fundarsköp Olfushrepps. 

1, KAFLI 

Um skipan hreppsnefndar og verkefni hennar 

ssnefndarmönnum kjörnum skv. HI. kafla 

„og 11. gr. sömu Í 
efnd Ölfushre 

rlaga nr. 8/1          

  

rdag í sveitarstjórnarkosningu 
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lið öðrum slíka yfirstj 

með st jót in Í 
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>
 % 

| í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 

    

annast bau verkefni, sem 

  

    

  

tum. 

       

  

bå ir hreppsnefnd ákveðið hreppurinn taki að sér verkefni. sem varðar íbúa 

hreppsins sérstaklega, enda sé það í falið öðrum til úrlausnar að lögum     

6. gr. 

Olfushre pps eri! 

p 'ndar, nefndir, ráð o gs 

sveitarstjórnarlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessarar, og 

annast endi ðun árs ninpa Í íreppsins skv. VILL. kafla sveit: 

   

  

   

  

     
    arstjórna laga. 

  

fremur að og aðra fasta starfsmenn hreppsins skv. VIL. 
     kafla þessarar samþykktar. 

    

I 

rnefndr 

    

2. dskrár, eftir því sem lög mæla fyrir f krefur. 

3. stofnana hans og fyrirtækja, Vil. kafi:     
  

  

sve itarstjórnarlaga st "og Í. kafla samþykktar þessarar. 

IL KAFLI 

Um ármálast jórn hreppsins. 

gr. 

  

A fyrs a áætlun um rekstur, 

framkvæn ndir og fjár rmál hreppsi ins, og skal þessi i þri ggja ára áætlun vera til leiðbeiningar við 

gerð árlegrar fjárhagsáætlunar hans. Áætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við 

í ja áætlunina um eitt ár. 

  

2% 

afgreidslu fjårhagsåætlunarinnar og skal | 
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JuUrNar VEFIÖ KYNI 

  

fjárhagsáætiu 

Hreppsnefnd skal hafa lok ið 

hans og stofnana eigi síðar en 

    

sömu laga. Eintak af árs reikn ningn 

neytinu re, 31. 

    

Hreppsnefnd heldur re mánaðarlega. 

Hreppsnefndnarfundir sku ulu að jafnaði kl. 20.00 nema 

annað. Heimilt er að fella niður fundi í hreppsnef fnd í allt að tvo mánuði 

Aukafundi skal halda í hreppsnefnd ettir því sem þörf krefur að 
itarstjóra og ylt 

  

     
id 

       

    

að sumar 

J =) 

    

        

sk er að halda aukafund í hreppsnefnd et 
snefndarmanna kre fst þes 

Aldursforseti nýkjörinnar " hreppsne tindar
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14. gr. 

Sveitarstjóri, sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar hreppsnefndarfundi og 

ákveður jafnframt fundarstað, hafi hreppsnefnd ekki gert það. 

Hreppsbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær hreppsnefndarfundir eru 

haldnir. 

   

  

IS. gr. 

Sveitarstjóri semur dagskrá hreppsnefndarfundar sem fylgir fundarboði. 

Á dagskrá hreppsnefndarfundar skal taka: 

I. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar oddvita hreppsnefndar, kosningar nefnda, ráða 

og stjórna, svo og kosningar eða ráðningar sveitarstjóra og annarra fastra starfsmanna 

hreppsins. 

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

  

hreppsnefnd þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 61. gr. samþykktar 

þessarar. 

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

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

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

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

fund. 

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

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

hreppsnefndarfundar. 

16. gr. 
Sveitarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir hreppsnefndarfund hafa 

boðsend hreppsnefndarmönnum fundarboð hreppsnefndarfundar ásamt dagskrá og fylgi- 

gögnum. 

   

17. gr. 

Sveitarstjóri skal boða hreppsnefndarmann símleiðis til aukafundar í hreppsnefnd 

a.m.k. sólarhring fyrir fund 

18. gr. 

Aldursforseti hreppsnefndar setur fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar og stýrir 

honum, uns oddviti hreppsnefndar hefur verið kjörinn. 

Oddviti hreppsnefndar skal kjörinn til eins árs, nema hreppsnefnd ákveði annað. 

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

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

Hafi þrír eða fleiri hreppsnefndarmenn fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti, um 

verja tvo skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn oddviti hreppsnefndar, sem fleiri atkvæði 

fær. Verði atkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða kosningu. 

Oddviti hreppsnefndar stjórnar kjöri varaoddvita hreppsnefndar, og skal sömu aðferð 

beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaoddviti skal kjörinn til 

jafnlangs tíma og oddviti. 

Sé hvorki oddviti né varaoddviti á fundi, gegnir aldursforseti oddvitastörfum, nema 

hreppsnefnd ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra. 

Ef oddviti deyr eða verður varanlega forfallaður frá oddvitastörfum, skal kjósa oddvita 

í hans stað til loka kjörtímabils oddvita. 
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19. gr. 

Hreppsnefnd getur kosid skrifara og varaskrifara ur håpi hreppsnefndarmanna til eins 
árs Í senn á sama fundi og oddvitakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvædi vid kosningar og pegar atkvædagreidslur fara fram i 

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

um að mál skuli rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd umræðulaust í hreppsnefnd. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 

hreppsnefnd. 

21. gr. 

Hreppsnefndarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur hreppsnefndarmanna er á 

fundi. Hreppsnefnd getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

22. gr. 

Oddviti hreppsnefndar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 

stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi, 

þegar dagskrá hans er tæmd. Oddviti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má 

úrskurði hans til úrlausnar hreppsnefndar. Oddviti sér um, að allt fari skipulega og löglega 

fram á hreppsnefndarfundum og er hreppsnefndarmönnum skylt að lúta valdi hans að því er 

varðar fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur oddviti vísað honum úr 

fundarsal. Leyfi oddvita þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á hreppsnefndar- 

fundum. 

23. gr. 

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í hreppsnefnd í þeirri röð, sem þau eru á 

dagskrá, nema oddviti eða hreppsnefnd ákveði annað. 
Heimilt er að taka til meðferðar á hreppsnefndarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

dagskrá, ef 2/3 viðstaddra hreppsnefndarmanna samþykkja slíkt afbrigði. 

24. gr. 
Hreppsnefnd afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

1. Fjárhagsáætlun hreppsins. 

2. Ársreikninga hreppsins og fyrirtækja hans. 

3. Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

4. Áætlanir fyrir hreppinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

25. gr. 

Hreppsnefndarmanni er skylt að sækja hreppsnefndarfundi nema lögmæt forföll hamli 

svo sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé hreppsnefndarmaður forfallaður um 

stundarsakir skal hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til oddvita eða sveitarstjóra sem 

boðar þá varamann á fund. Hreppsnefndarmanni, sem forfallast um stundarsakir er heimilt
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Ekki má hreppsneindarmaður lesa upp prentað mál við umræður í hreppsnefnd nema 

undarsköp. Sveitarstjóri e 
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með leyfi oddvita. 

29. gr. 

  

iti getur Beri hreppsnef vdarmadt ir adra menn brigslum, skal oddviti vita hann. 

ð tvisvar á sama lagt til við  areppsnefnd, a ð hreppsnefndarmaður, sem vittur hefur veric 
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ber oddvita ad låta 

Við nafnakall 

  

verði afgreitt með nafnakalli. Einnig 

eppsnefndarmanna óska 

idarmanna í stafrófsröð o 

  

fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjun 

skal farið eftir tölusetiri nafnaskrá hrep p ; skal bad rådast af 
útdrætti, hvaða hreppsnefndarmaður greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Vid 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 
ir og hreppsnefnd samþykki 

Kosningar skulu ávallt 

           
    

oa.
 

     

Å or 
4, gr. 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti at kvæða 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 
regiu 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 

2 
sbr. 3. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar. 

  

  

    

må
 

” 
3 

ad
 . gr. 

Hreppsnefnd getur ráðið sérstakan ft indarritara 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 
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greina í fundargerð, hvernig atkvæði hafa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda, 

nægir að skrá í fundargerð hreppsnefndar, um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu 

fundargerða og fjölda töluliða. 

Mál, sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 3. mgr. 20. gr. samþykktar þessarar skal 

skrá sem trúnaðarmál. 
Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls, 

sem til meðferðar er í hreppsnefnd. 

Oddviti skal hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. 

Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir hreppsnefndarmenn 

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

undirritað fundargerðina með fyrirvara um það atriði. 

Hreppsnefnd getur ákveðið, að umræður á hreppsnefndarfundum skuli hljóðritaðar 

eða teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið, skal hreppsnefnd setja um það nánari 

reglur. 

IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanns. 

36. gr. 

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

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

þremur sólarhringum fyrir fund.     

37. gr. 

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

forföll hamli sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. — Hreppsnefndarmaður er skyldur til að taka 

að sér þau störf, sem hreppsnefnd felur honum og varða verkefni hreppsnefndar, s.s. 

oddvitastörf og störf í nefndum á vegum hreppsnefndar. Þó getur sá, sem verið hefur oddviti 

eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í nefnd sama tímabil, skorast undan kosningu jafnlangan 

tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

38. gr. 

Nú telur hreppsnefndarmaður sig ekki geta gegnt skyldum sínum í hreppsnefnd án 
óhæfilegs álags og getur hreppsnefnd þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að 

eigin ósk um tiltekinn tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 25. 

gr. samþykktar þessarar. 

39. gr. 
Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hrepps- 

nefndar eftir því sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari. 

Hreppsnefndarmanni er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar 

um er að ræða mál, sem hreppsnefnd er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða 

ársreikninga eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur oddviti ákveðið að endurtaka 

atkvæðagreiðslu, ef minna en helmingur hreppsnefndarmanna tekur þátt í atkvæða- 

greiðslunni. 

40. gr. 

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

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

bundinn af lögum og sannfæringu sinni.
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41. gr. 
Hreppsnefndarmadur å aðgang að bókum og skjölum hreppsins og einnig óhindraðan 

aðgang að stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaðflunar 
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. 
Hreppsnetfndarmanni ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls, þegar það 

varðar hann sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo mjög, að almennt má ætla 
að viljaafstaða hans mótist að einhverju eða öllu leyti þar af. Honum er þó heimilt að gera 
stuttlega grein fyrir afstöðu sinni. Hreppsnefnd sker umræðulaust úr, hvort mál er svo vaxið. 
Hreppsnefndarmaður, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. 
Hreppsnefndarmanni, sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að vekja athygli oddvita 
hreppsnefndar á því. Hreppsnefndarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa 
fundarsal hreppsnefndar við umræður um málið og afgreiðslu þess. 

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

ur, sem þarf að fara um langan veg milli heimilis og fundarstaðar hreppsnefndar, skal auk 
þess fá greiddan ferðakostnað. 

Takist hreppsnefndarmaður á hendur ferð á vegum hreppsins skv. ákvörðun hrepps- 
nefndar á hann rétt á greiðslu ferða- og dvalarkostnaðar. 

45. gr. 

Haga skal fundum hreppsnefndar þannig, að hreppsnefndarmaður eigi möguleika á að 
taka sér orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

46. gr. 
Geti hreppsnefndarmaður ekki sótt hreppsnefndarfund/fundi vegna veikinda eða af 

öðrum ástæðum tekur varamaður sæti hans meðan þannig hagar til, samkvæmt 25. gr. 
samþykktar þessarar. 

47. gr. 
Akvæði 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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   “ 
år eða ákveður, hver skuli gera 

  

Oddviti hreppsneind 

það. Á þeim fundi skal varaformann og 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í ne fnd með a.m.k 

fyrirvara. 

  

         kjósa Í I 

      

    

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema Ng forföll hamli. | 

nefnd forfallast um stundarsakir, skal í nefndinni. Þegar 

aðalmaður í nefnd pi burt 1 úr í hröppnum. fellur frá eð ast Á ann 

    aramaður 

    

  

    Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur k 

starfsmenn hreppsins. Ennfremur getur nefnd bí Ösla að kom: 

um tiltekin mál. 

    

           
Formaður ne ofndar stýrir fundum. Ákvæði Ill. og IV. kafla samþykktar þe 

um meðferð mála í neindum, ráðum og stjórnum hreppsins. eftir því sem við á.   

  

Um hlutverk og valdsvið nefnda. 1 

ákveðið er í lögum, reglugerðum eða sampy 

Hreppsnefnd getur falid nefnd full " 

slíkt vald sé að lögum sérstaklega íal 

      

    

    

ðabækur. vir ritari nei 
        
     

   

  

færa fundargerð í gerðabók. Nefnd g | 

fundargerð skal skrá, hvar og hvenær fundur 

fundargerð einstök mál, sem tekin eru yrir á á fundi, dagsetningu þeirra, nöfn aðila, 

meginefni og hvaða afgreiðslu þau hljóta. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og all 

viðstaddir nefndarmenn undirrita hana. 

    

    

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna hre reppsins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

hreppsnefndar og skal það gert svo fljótt sem unni er að afloknum nefn darfundi 

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: 

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

I. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 8/1986. 

    

2. Tvær kjörstjórnir til alþingisko. 'ninga skv. 10. gr. laga nr. C 1 kosningar til 

Alþingis. Önnur fyrir dreifbýli í Ölfusi, hin fyrir Þorlákshöfn og nágr „ Kosnir skulu 

þrír aðalmenn og jafnmargir til vara í hvora kjördeild, en þó skal hreppstjóri koma í stað 

aðalmanns í þeirri kjördeild sem hann á lögheimili í.



19. 

    

            

  

    

      

  

    

  

maí Í Nr. 260 

3 il ne ogurra ára. Á fyrsta eða öð afl >knum hreppsnefndarkosningum: 

: ulltrúi í Irnarne , Olfus- og Selvogshrepps. 
1 í Fimm aðalmenn og afnmargir til vara. Nefndin skal vera hrepps- 

nefnd til I áðuneytis í atvinnumálum. 
- fad Tveir adalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. åfengislaga 

|, Fimm adalmenn og 

uu
 jafnmargir til vara skv. 6. g 

  

ii Þrír aðalmenn og 

  

vara skv. reg 

enn og jalnmargir til vara. Félagsmálaráð annast störf þau, 

ind og húsaleigunefnd eru falin samkvæmt lögum 

  

sem framfærslun 1averndar 

nr. 80/1947, nr. 

Fjallst ilanefnd. Fimm : 
ugerd og 

  

vara. Nefndin sér um fjallskil samkvæmt 

Juveiki samkvæmt reglugerd um varnir gegn     

    

   
   

  

  

    

  

varnir 

  

útbreiðslu ri 

Fordagæslumenn. 1 vara til að annast forðagæslu     
mkvæmt 9. gr. hafnalaga nr. 69/ 

1984. 

Heilbrigðisnefnd. Þrír aðal Imenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga nr. 109/1984 um 

hollustuh > Í 

Kjörstjórn vegna Sveitarsi, ý 

undirkj Jörs stjórni ' skipaðar þre 

  

„sningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara og tvær 

aðalmönnum og jafnmörgum til vara í hvorri 

rarlaga nr. 8/1986. 

  

    ”. sveitarstjåri 

a Por lákshaf    1 almenn og jafnmargir til vara skv. 17. 

  

   

    

Ske area grunnsf 
í 

  

ö. ST. 

  

| 
i — 

kólanefnd pru      
   

18. gr. 

Stjórn 

almenning: sból kasöfi 

Stj Þorlákshafnar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara samkvæmt 

til sara alex 7 or ag s KIT rgir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 um    

      

jórn Hitaveit 

reglugerð nr. 268/1 

Stjórn heilsugæsli 

  

  

  

stöðvar. Þrír : Og jafnmargir til vara skv. 21. gr. laga nr. 59/ 
1983. 
Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 60/ 

1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

Skipulagsnefnd. Þrír aðalme i 

Nefndin C 
til vara skv. skipulagslögum nr. 19/1964. 

r 116. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. Heimilt 

er að fela byggin i ;s- og umferðarmál. 

Umhverfis- og náttúruverna darnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin 

annast störf náttúru- og gróðurverndarnefnda skv. 3. gr. laga nr. 47/1971 < „gr. laga 
nr. 17/1965. 

  

   

  

     

    ic 

   

  

„gr 

Hreppsnefnd getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum. 

  

Umboð slíkra nefnda feilur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var kosin og fyrr ef 
verkefni nefndar er loki 

  

    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 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 á hendi framkvæmd ákvarðana hreppsnefndar og hreppsmálefna að 

svo miklu leyti sem hreppsnefnd hefur ekki ákveðið annað. 

Sveitarstjóri er prókúruhafi hreppssjóðs. Hann undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 

fasteigna hreppsins, lántökur og aðrar skuldbindingar. 

Sveitarstjóri er æðsti yfirmaður starfsliðs hreppsins. 
Hreppsnefnd ákveður hver gegna skuli störfum sveitarstjóra í forföllum hans. 

60. gr. 

Hreppsnefnd ræður fasta 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 3ja mánaða uppsagnarfresti. 

61. gr. 

Fastráðnir starfsmenn hreppsins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 3ja 

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 3ja mánaða uppsagnarfresti fer eftir reglum sem hreppsnefnd setur. Um kaup og 

kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Ölfushrepps 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, 16. maí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. a a 

Þórhildur Líndal.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum nr. 338/1978. 

1. gr. 

3. mgr. 9. greinar hljóði svo: 

Bætur vegna skipa eldri en 15 ára skulu ekki vera hærri en 36 000 kr. á rúmlest í skipi. 

Sé skip yngra en 15 ára, hækkar hámarkið um 3 600 kr. á rúmlest fyrir hvert ár upp í 72 000 
kr. á rúmlest í 5 ára gömlu skipi eða yngra. 

2. gr. 

Upphaf 4. mgr. 9. greinar hljóði svo: 
Bætur skulu aldrei vera hærri en kr. 10 800 000 vegna eins skips. 

3. gr. 

2. mgr. 10. greinar hljóði svo: 

Argjöld skulu vera kr. 1 020 á rúmlest af tréskipum og kr. 510 á rúmlest af stálskipum. 

Þó skal árgjald ekki vera hærra en kr. 153 000 af einu skipi. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í lögum nr. 37/1978 um Samábyrgð Íslands á 

fiskiskipum og öðlast þegar gildi. Fjárhæðir þær, sem ákveðnar eru í 1.-3. gr. gilda frá 1. 
janúar 1988. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 17. maí 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

9. maí 1988 Nr. 262 

REGLUGERÐ 

um fjárhæð leyfisgjalds fyrir leyfisbréf til að reka leigumiðlun. 

1. gr. 
Leyfisgjald, sem renna skal í ríkissjóð, fyrir útgáfu leyfisbréfs til að reka leigumiðlun 

skal vera kr. 1 000,00. 

Gjald fyrir endurnýjun þessa leyfis skal vera kr. 500,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 3. mgr. 69. gr. laga nr. 44/1979 um 
húsaleigusamninga samanber og 20. gr. laga nr. 79/1975 um aukatekjur ríkissjóðs, skal 
öðlast þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. maí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir.



9, mai 1988 

  

AUGLYSING 

um breyting á starfsleyfi nr. 543/1987 fyrir sorpeyðingu á Raufarhöfn 

með breytingu frá 5. febrúar 1988. 

  

1. gr 

orðist svo! 
girðingar. Ekki er ley ð urða 

því sem tök eru á ilmsvinnslu eftir því sem 

afmarkað með jarðvegshólum 

stórskrani 

2. gr. 5. tl. 
sérstakur stadur skal vera fyrir brotamålm innan 

brotajárn heldur skal leitast við að það fari til brotam: 

/erfis brotamálmsgeymslu og vinnslu skal vel Svæðið umhv 
þannig að það falli vel við landslagið og ekki verði sjónlý 

      

f bílflökum og öðru ld 

  

Íð) or 
a. El. 

tl. orðist svo og aðrir tl. færist til sem því nemur 

>imil 

    

Ny 2. gr. 8. 

Öll losun á úrgangi í fjörur eða í sjó fram er óh 

r í samræmi við Í. gr. reglu nr. 390/1 um 
3. gr. laga nr. 109/          

sem veitt er 

ft í för með sér meng 

  

ur ha 

Starfsleyfi þetta, 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem gett 
1984, um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit, öðlast þegar gildi 

ið, 9. maí 1988. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyt 

   
Guðmundur Bjarnason. 

1988 19. mai 

i.
 

7 AUGLYS 

um stadfestingu å breytingu å adal 

  

kipulagi Reykjavikur. 

i 

unn 
    

  

skipi 

fyrir 
nr. 19/1964 hefur 
stu aðalskipulagi Reyky 

3 br eytist í íbúðarsvæði 

    

Samkvæmt 3. og 4. 
27. apríl 1988 staðfest þá t 
atvinnustarfsemi norðan Foldahvef i 

  

Félagsmálaráðuneytið, 19. maí 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
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24. mai 1988 

  

REGLUGERÐ 
um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1988. 

Lyfsölum, lvfjagerðum.     eknum. dyralæknum og sveitarfélögum með 
lyfjasölu, og öðrum lyf að greiða eftirlitsejald fyrir árið 1088 
lyfjaeftirlits, sbr. 52. og : 08, 1 

  

    
” ' 

Kr K 

[18,00 VI 21ð 

104.000 VI I OU. GG 

90,000 VILE. flokku 5.000 
70 000 IX »kk 20.000 

109 000 

Lyfjabúðum er skipað Pa 

  

1 . í. flokkur 

  

   íkur Apótek 

Anótck 

Austurbæjar 

  

IT. flokkur: v. flokkur 
Akureyrar Apótek Akraness Ápoót 
Lvfjaberg 

   

  

n 

jabúð Breiðholts 

Selfoss Apótek 

lek 

  

Apótek Austurlands 

Apótek Blönduóss 

Apótek Garðabæjar 

    

   
   

arness Apótek 

j 
indavíkur Apótek 3 

Hafnar Apótek 

ótek    
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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. Åsgeir Sigurdsson hf. 

G. Ólafsson hf. Medico hf. Farmasía hf. 

Lyfjaverslun ríkisins Gróco hf. 

Pharmaco hf. H. Ólafsson £ 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. 

IS
 

5. gr. 

Heimilt er að leggja eftirlitsgjald á sjúkrahús og aðrar stofnanir. sem hata lyf undir 

höndum. Skulu þá deildarskipt sjúkrahús greiða eftirlitsgjald samkv. ll. 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 trvggingamálaráðuneytið, 24. maí 1968. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingolf J. Petersen. 

  

Nr. 266 27. maí 1988 

REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 

Upphæðir greiddra bóta almannatrygginga samkvæmt lögum nr. 67/1971, um almanna- 

tryggingar, með síðari breytingum, skulu hækka frá 1. júní n.k. að telja um 10% frá því. sem 

þær eru hinn 31. maí 1988. 

Q T 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 79. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar, með 

síðari breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 27. maí 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
Jón Ingimarsson.
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REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum fyrir Austfjörðum. 

Í. gr. 

Frá og með 31. maí 1988 eru allar togveiðar með botn- og flotvörpu bannaðar á svæði, 
sem markast af eftirfarandi punktum: 

0
 

t 
—
 

  

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar ví irða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 
Í 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 31. maí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum þeim 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 231. 6. maí 1988, um bann við 
togveiðum út af Austfjörðum. 

ójávarútvegsráðuneytið, 27. maí 1988. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. —— 
i Jón: Þórður E vþórsso nn. 

19. maf 1988 Nr. 268 

REGLUGERÐ 

um flutning verkefna og önnur skil frá sýslunefndum til sveitarfélaga 

og héraðsnefnda. 

1. gr. 

Héraðsnefndir, í umboði sveitarfélaga, taka í síðasta lagi 1. janúar 1989 við þeim 

verkefnum sem sýslufélögum/sýslunefndum eru nú falin með lögum, samkvæmt 6. gr. 
sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

2. gr. 

Héraðsnefndir skulu frá sama tíma taka við öðrum þeim verkefnum sem sýslufélög hafa 
haft með höndum nema sveitarfélög, sem í hlut eiga, kjósi að taka við þeim sjálf eða fela þau 
öðrum s.s. byggðasamlögum eða landshlutasamtökum. samanber IX. kafla sveitarstjórnar- 
laga nr. 8/1986. 

  

3. gr. 

Sveitarfélög innan hvers sýslufélags skulu In gf tilkynna oddvitum sýslunefnda 
fyrir |. október 1988 um formlega stofnun héraðsnefndar. Jafnframt skal tilkynna oddvita 
sýslunefndar fyrir sama tíma ef verkefni sýslufóla aga skulu flytjast til annarra aðila en 
héraðsnefndar, samanber 2. gr.
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Verkefnum skal skilad åsamt &ållum skjælum og gågnum peim tilbeyrandi og skulu 

greinargerðir fylgja verkefnum, þar sem skýringa er þörf, svo að viðtakanda megi vera 

fullkomlega ljós staða þeirra og umfang. 

Re ikningslegt uppgjör skal hafa farið fram. þar sem það á við, miðað við 31. desember 

1988 í síðasta lagi. Skal uppgjöri skilað til héraðsnefnda eða viðtakanda um leið og þau liggja 

fyrir, en í síðasta lagi 15. mars 1989. € 

         

  

    
  

> gr. 

Lögbundin verkefni sýslunefnda, sem fela í sér sjálfstætt úrskurðarvald í ágreiningsmál- 

  

um s.s. samkvæmt lögum um afréttarmálefni, fjallskil o.fl. nr. 6/1986 og girðingarlögum nr. 

10/1965, skulu fengin sýslumönnum í hendur. 

6. gr. 

Héraðsnefndir skulu taka við eignum og skuldum sýslufélaga í síðasta lagi Í. janúar 

1989, samkvæmt 6. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, nema sveitarfélag/sveitarfélög sem 

aðild átti/áttu að sýslufélagi óski að yfirtaka þær. Hið sama gildir um ábyrgðir sem kunna að 

hvíla á sýslufélögum, nema samkomulag verði um að sveitarfélög skipti með sér ábyrgðum. 

Standi önnur sveitarfélög að héraðsnefnd en stóðu að sýslunefnd skal uppgjör eigna og 

skulda fara fram eftir sömu reiknireglu og segir í 1. mgr. 7. gr., enda verði ekki samkomulag 

um aðra skipan. 

    

7. gr. 

Óski sveitarfélag/sveitarfélög, sem aðild átti/áttu að sýslufélagi, að yfirtaka eignir og 

skuldir sýslufélags, skal þeim skipt upp á hlutaðeigandi sveitarfélög með þeim hætti, að 

nettóhluti hvers sveitarfélags verði jafn hlutfallslegri þátttöku þessi í greiðslu sýslusjóðs- 

gjalda miðað við meðaltal áranna 1985-1988. 
Mat og uppgjör á þessum eignum og skuldum skal falin þriggja manna matsnefnd, 

einum tilnefndum af hlutaðeigandi sýslunefnd/sýslunefndum, öðrum tilnefndum af hlutað- 

eigandi sveitarfélögum og þriðja tilnefndum af aðilum sameiginlega, eða dómkvöddu 

samkomulag næst ekki. 

Óski sve itarf élög og sýslufélög að haga uppgjöri þessu með öðrum hætti en 1. og 2. mgr. 

kveða á um, er þeira það heimilt, enda sé fullt samkomulag um málið. 

    

    

  

8. gr. 

Oddvitum sýslunefnda ber að hafa forgöngu um flutning verke fna og önnur skil sam- 

kvæmt reglum þessum, samanber ákvæði | til bráðabirgða í svettarstjór narlögum nr. S/1986. 

9. gr 

Reglur þessar eru settar samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 8/1986 ákvæði I til 

bráðabirgða og öðlast þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. maí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Þórhildur Líndal 

  

Stjórnartíðindi B 35, nr. 263—-268. Útgáfudagur 30. maí 1988.
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REGLUGERÐ 

um skráningu ökutækja. 

  

Skráningarskyld vélknúin ökutæki eru hj 
E nnfremur eru eftirv: agnar (tengi- og festivagnar). sem 

meira, skráningarskyld ökutæki. svo og hjólhýsi og tjald 

- torfærutæki og dráttarvélar. 

eru 500 kg að eigin þvngd eða 

    

a g 

Áður en skráningarskylt ökutæki er tekið í notkun skal eigandi þess eða umráðamaður 
senda Bifreiðaeftirliti ríkisins tilkynningu um ökutækið. 

Fullnægi ökutækið settum reglum skal það skráð. Jafnframt skulu sett á það 
skráningarmerki. 

  

3. gr. 
Nú verða eigendaskipti að skráðu ökutæki. og skal þá bæði hinn fyrri og hinn nýi 

eigandi innan hálfs mánaðar tilkynna það Bifreiðaettirliti ríkisins. 
Heimilt er að umskrá ökutæki að ósk eiganda þegar flutt er í annað lögsagnarumdæmi 

Ennfremur er heimilt að umskrá ökutæki. þannig að umdæmistala flytjist á annað ökutæki í 
eigu sama aðila 

    

4. gr. 
Bifreiðaettirlit ríkisins heldur skrá vtir öll skráningarskyld ökutæki. Halda skal sérstaka 

skrá fyrir hvern tlokk skráningarskyldra ökutækja. Bifreiðir og bifhjól. önnur en létt bifhjól, 
skulu þó færð á sömu skrá. 

      

5. gr. 
Hverju skráðu ökutæki skal ávallt fylgja skráningarskírteini. er Bifreiðaettirlit ríkisins 

gefur út. Dómsmálaráðunevtið ákveður gerð skráningarskírteina. 

6. gr. 

Eiganda eða umráðamanni skráðs ökutækis er skylt að tilkynna Bifreiðaettirliti ríkisins 
innan hálfs mánaðar, ef ökutæki er breytt frá því, sem greinir í skráningarskírteini. Nú er 
breyting þess eðlis, að í bensínbifreið er settur hreyfill, er notar annað eldsneyti en bensín, 
og skal það þá tilkynnt bifreiðaeftirlitinu jafnskjótt og breyting kemur til framkvæmda 

Nú er breyting á ökutæki í samræmi við settar reglur. og skráir Bifreiðaeftirlit ríkisins 
hana þá í Ökutækjaskrá og á skráningarskírteini. 

  

7. gr. 
Tilkynningar, sem um ræðir í 2., og 6. gr.. skulu skráðar á eyðublöð, sem     

  

Bifreiðaettirlit ríkisins lætur í té. Eyðublöðin skulu gerð ettir fyrirmælum dórasmálaráðu- 

  

Ríkisprentsmiðjan Gute nberg
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S. gr. 

Á bifreiðum skulu vera tvö skráningarmerki, að framan og að aftan Á öðrum 

skráningarskyldum vélknúnum ökutækjum skal vera eitt skráningarmerki, á bifhjólum að 

aftan. en á torfærutækjum og dráttarvélum að framan. Heimilt er að hafa skránin armerki 

aftan á torfærutæki og dráttarvél, ef sérstaklega stendur á og aðstaða er til þess að mati 

bifreiðaeftirlitsmanns. 

Á skráningarskyldum eftirvagni eða tengitæki skal vera skráningarmerki að aftan. Auk 

bess skal ökutækið auðkennt að aftan umdæmistölu dráttartækis. 

      

9. gr. 

Skráningarmerki skulu auðkennd með bókstaf fyrir hvert lögsagnarumdæmi, auk 

skráningarnúmers aftan við bókstafinn. 

Umdæmisbókstafir eru þessir: 

A  Akureyrarkaupstaður, Eyjafjarðarsýsla, Dalvíkurkaupstaður. 

B  Barðastrandarsýslur. 

D Dalasýsla. 

E.  Akraneskaupstaður. 

F Siglufjarðarkaupstaður. 

G  Hafnarfjarðarkaupstaður, Kjósarsýsla, Garðakaupstaður, Seltjarnarneskaupstaður. 

H Húnavatnssýslur. 

I Ísafjarðarkaupstaður, Ísafjarðarsýslur, Bolungarvíkurkaupstaður. 

J Keflavíkurflugvöllur. 

K Sauðárkrókskaupstaður, Skagafjarðarsýsla. 

IL. Rangárvallasýsla. 

M  Borgarfjarðarsýsla, Mýrasýsla 

N 

  

Ó Ólafsfjarðarkaupstaður. 

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla, Ólafsvíkurkaupstaður. 

R Reykjavík. 

S Seyðisfjarðarkaupstaður, Norður-Málasýsla. 

T Strandasýsla. 

U  Eskifjarðarkaupstaður, Suður-Múlasýsla 

/ Vestmannaeyjakaupstaður. 

X Selfoss, Árnessýsla. 

Y Kópavogskaupstaður. 

Z Skaftafellssýslur. 

Þ Húsavíkurkaupstaður, Þingeyjarsýslur. 

Ö Keflavíkurkaupstaður, G ullbr ringusýsla, Grindavíkurkaupstaður, Njarðvíkurkaup- 

staður. 

10. 

Skráningarmerki bifreiða skulu vera rétthyrn d. aflöng spjöld, 130 mm á hæð. Stafir 

skulu vera með steinskrift, þrykktir í spjaldið. Rönd skal vera á brúnum, 5 mm breið, þrykkt 

á sama hátt. Stafirnir og röndin skulu vera fægð og bera lit málmsins, en grunnur með 

svartri. gljálausri málningu. Stafir skulu vera 90 mm á hæð, 55 mm á breidd og breidd 

stafleggja 15 mm. Bil milli tölustafa skal vera 10 mm. en bil milli bókstafs og tölustafa 30 

mm. 
Á stafi og rönd skráningarmerkis er heimilt að setja hvítt glitefni af gerð, sem 

Bifreiðaeftirlit ríkisins viðurkennir.
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ll. gr. 

Skráningarmerki bifhjóla, annarra en léttra bifhjóla, skulu vera rétthyrnd með hvítum. 

glhtuðum stöfum á svörtum grunni, 90 mm á hæð, en hæð stafa 45 mm. Þegar 

skráningarnúmer er fimm tölustafa, er heimilt að hafa umdæmisbókstaf fyrir miðju ofan við 
tölustafi. 

12. gr. 

Skráningarmerki léttra bifhjóla skulu vera rétthyrnd með hvítum, glituðum stöfum á 
rauðum grunni, 70 mm á hæð, en hæð stafa 45 mm. 

13. gr. 

Skráningarmerki torfærutækja skulu vera rétthyrnd með svörtum stöfum á hvítum, 

glituðum grunni, 80 mm á hæð, en hæð stafa 50 mm. Aftan við umdæmisbókstaf skal standa 

bókstafurinn b, 35 mm á hæð. 

14. gr. 

Skráningarmerki dráttarvéla skulu vera rétthyrnd með rauðum stöfum á hvítum, 

glituðum grunni, 80 mm á hæð, en hæð stafa 50 mm. Aftan við umdæmisbókstaf skal standa 
bókstafurinn d, 35 mm á hæð. 

15. gr. 

Skråningarmerki eftirvagna og tengitækja skulu vera af såmu gerd og skråningarmerki 

bifreiða. Aftan við umdæmisbókstaf skal standa bókstafurinn T. 45 mm á hæð. 

16. gr. 

Okutæki embættis forseta Íslands skulu í stað skráningarmerkis auðkennd merki forseta 

Íslands á hvítum fleti, auk skráningarnúmers. 

17 
i/. BT. 

Heimilt er að auðkenna ökutæki að aftan íslensku þjóðernismerki. Skráningarskylt 

ökutæki, sem farið er með úr landi, skal búið þjóðernismerki að aftan. 

Þjóðernismerki er sporöskjulagað merki, 115 mm á hæð og 175 mm á breidd, með 

bókstöfunum ÍS. Grunnur merkisins skal vera hvítur og bókstafir svartir, 80 mm á hæð. 

18. gr. 

Heimilt er að auðkenna ökutæki erlendra sendierindreka hér á land: með svörtu 

sporöskjulaga merki með bókstöfunum CD, hvítum að lit. 

19. gr. 

Bifreiðaeftirlit ríkisins getur í einstökum tilfellum heimilað akstur óskráðra bifreiða og 

bifhjóla, annarra en léttra bifhjóla. Þegar svo stendur á skal nota bráðabirgðaskráningar- 

merki, sem eru eins og venjuleg skráningarmerki að öðru leyti en því að grunnur skal vera 
rauður. 

Bráðabirgðaskráningarmerki má einungis nota við flutning ökutækisins, við reynsluak- 

stur, kynningarstarfsemi og í sambandi við skráningu. Ökutæki með bráðabirgðaskráningar- 

merki má að jafnaði eigi nota til flutnings farþega eða farms. Bráðabirgðaskráningarmerki 
má eigi nota lengur á sama ökutæki en tvær vikur og einungis innan þess lögreglustjórnar- 
umdæmis þar sem ökutækið er skráð, nema sérstakt leyfi Bifreiðaeftirlits ríkisins komi til. 

Ökutæki með bráðabirgðaskráningarmerkjum eru háð sömu reglum, sem gilda um 

önnur ökutæki. Í skráningarskírteini, sem ávallt skal fylgja ökutæki með bráðabirgðaskrán- 
ingarmerki, skal tilgreina notkunarsvið.
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20. gr. 

ríkisins sér um gerð skráningarmerkja. Skulu bifreiðaeftirlitsi 

di ökutækis fyrirfram gjald fyrir, eins og það e er 

   
iel 

    

. BT. 

Nú glatast skráningarmerki eða verður ónothæft. og skal það þegar tilkynnt Bifreida- 

eftirliti ríkisins. 

utækis ber að skila aftur, án endu lds, skráningarmerki við endurnýjun 

  

dd 
Ad 

hess. eða ef ökutæki er afskráð. Nú verður annað ökutæki skráð innan eins mánaðar með 
    

í 

som mu un 

  

læmistölu á nafn þess. sem átti hið afskráða ökutæki, og skal hann fá sömu 
{1 £ 
[At í skrarungarmerki an gjaids, € 1 eru nothæ 

  

S 

23. ør 
Á fest vel á ábe randi stað.     Skráningarmerkjum skal komið fyrir og þar sem bifreiðaeitir- 

*igi hylja þau. Nú hylur óskráður eftirvagn skráningarmerki 

      

itsmaður tiltekur, og má 

  

dráttartækis og skal eltir: in þá auðkenndur að aftan umdæmistölu dráttartækis. 

Skráningarmerki skulu ávallt vera vel læsileg. Skylt er að endurnýja skráningarmerki, 
„hver umdæmistala ökutækisins er. 

    

    
ef það verður ógreinilegt. - þannig að orkað geti tvímælis 

Þegar nýtt skráningarmerki er afhent í stað annars, skal skila hinu gamla. nema það hafi 

glatast. 

Oheimilt er að festa önnur merki við skráningarmerki. 

24. 

Ja heimilað er að nota á Ökutæki. má eigi nota með öðrum hætti 

  

Merki, sem nota ber e 

  

að festa á Ökutæki merki, áletranir eða önnur auðkenni, sem líkjast 
í ökutæki eða heimilað er að nota, þannig að hætta er á, að 

  

merkjum þeim. sem nota 

villst v 

  

ðt á þeim og heinuluðum me     

  

er að afskrá ökutæki án saml ykkis eiganda, ef það er ónýtt að dómi 

ilkvana skal nafnskráðum rétthöfum ökutækisins um afskráninguna 
   

  

     

  

cis fá það afskráð, og skal þá því aðeins sinna þeirri beiðni. að telja 

26. gr 

  

>ssi, Sem sett er samkvæmt ód. gr. ferðarlaga. nr. 50 30. mars 1987. 

int 1968. 

tellur úr gildi reglugerð um skráningu Ökutækja, nr. 40 19. febrúar 1976. sbr. 

  

óms- og kirkjumálaráðuneytið, 31. maí 1988. 

Jón Sigurðsson. 

Olafur 
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REGLUR 

um almenna skoðun ökutækja. 

I. gr. ÁR 

1 Ökutæki skráð hér á landi skal færa til almennrar skoðunar samkvæmt því sem segir í 

reglum þessum, þannig að ganga megi úr skugga um hvort þau séu í lögmæltu ástandi. 

  

Eftirtalin ökutæki skal skoða árlega almennri skoðun, frá og með næsta ári eftir 

skráningu: 

a. Bifreiðir til annarra nota en fólksflutninga. 

b. Hópbifreiðir. 
c. Leigubifreiðir til mannflutninga. 

d. Bifreiðir, sem ætlaðar eru til leigu í atvinnuskyni án ökumanns. 

ce. Kennslubifreiðir. 

f. Lögreglu-, sjúkra- og björgunarbifreiðir. 

,„ sem eru meira en 1500 kg að leyfðri heildarþyngd. 

3. gr. 

  

Aðrar bifreiðir en greinir í a-t- lið 2. gr., svo og bifhjól, önnur en létt bifhjól, skal skoða 

árlega almennri skoðun frá og með þriðja ári eftir að ökutækið var skráð nýtt fyrsta sinni. 

4. gr. 

Bifreiðaeftirlit ríkisins ákveður hvar og hvenær ökutæki skuli færð til almennrar 

skoðunar samkvæmt reglum þessum, og er eiganda (umráðamanni) þá skylt að færa 

Ökutækið til skoðunar. 

5. gr. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt 67. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987. 
öðlast t þe gar gildi. 

Jafnframt falla úr gildi reglur um almenna skoðun ökutækja. nr. 805 29. desember 1983. 

Dóins- og kirkjumálaráðuneytið, 31. maí 1988. 

Jón Sigurðsson. 8 ! Olafur W. 

  

31. maí 1988 REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um dómsmálagjöld o. fl., nr. 585 

23. desember 1987. 

    

Í. gr. 

8. gr. orðist svo: 

Fyrir próf ökumanna skal greiða sem hér segir: kr. 

l Almennt bifreiðstjórapróf 900 

2. Próf í akstri bifhjól: 1 900 

3. Próf í akstri létt ifhj 500 

. Próf í akstri torfærutækja 500 

5. Profi akstri dráttarvéla 500 

6. Okukennarap 3 600 
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2. gr 

9. gr. ordist svo: 
Fyrir skirteini skal greida sem hér segir: kr. 

1. Bráðabirgðaðkuskírteini 600 

2. Ökuskírteini bifreiðastjóra (fullnaðarskírteini), að 65 ára aldri 1 500 

3. Ökuskírteini bifreiðastjóra, 65 ára og eldri 600 

á. Ökuskírteini til að stjórna bifhjóli 1 500 
5. Ökuskírteini til að stjórna léttu bifhjóli 500 
6. Ökuskírteini til að stjórna torfærutæki 500 
7. Ökuskírteini til að stjórna dráttarvél 500 
8. Alþjóðlegt ökuskírteini 900 
9. Löggilding ökukennara 1 000 

Sama gjald skal greida fyrir samrit. 

3. gr. 

Á eftir 10. gr. komi ný grein, 10. gr. a, svo hljóðandi: 

Fyrir skráningu ökutækja skal greiða sem hér segir: kr. 

1. Skráning bifreiðar, nýskráning 2 900 

2. Skráning bifreiðar, umskráning 300 
3. Skráning eigendaskipta að bifreið 500 

4. Skráning bifreiðar til notkunar um stundarsakir, fyrsta skráning 900 

5. Skráning bifreiðar til notkunar um stundarsakir, framlenging 500 
6. Skráning bifhjóls, nýskráning 90( 
7. Skráning bifhjóls, umskráning 301 
8. Skráning eigendaskipta að bifhjóli 

9. Skráning og umskráning létts bifhjóls 

10. Skráning eigendaskipta að léttu bifhjóli 

11. Skráning og umskráning torfærutækis 

12. Skráning eigendaskipta að torfærutæki 
13. Skráning og umskráning dráttarvélar 

14. Skráning eigendaskipta að dráttarvél 

15. Skráning og umskráning eftirvagns 
16. Skráning eigendaskipta að eftirvagni 

17. Skráning og umskráning tengitækis 

18. Skráning eigendaskipta að tengitæki 

F
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4. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt $2. og 64. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 

1987, öðlast gildi 2. Júní 1988. 

Jafnframt falla úr gildi ákvæði 3.—7. tölul. 2. gr. og 9.—-23. tölul. 3. gr. reglugerðar um 

aukatekjur ríkissjóðs, nr. 594 28. desember 1987, svo og 2. mgr. 6. gr. reglna um sérstaka 

skráningu bifreiða til notkunar um stundarsakir hér á landi, nr. 246 S. júní 1975, sbr. 

reglugerð nr. 453 31. desember 1976. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 31. maí 1988. 

Jón Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 36, nr. 269-271. Útgáfudagur 31. maí 1988.
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REGLUR 

um tollmeðferð á heimilismunum manna sem flytja búferlum 

hingað til lands. 

1. gr. 

Heimilismunir manna sem flytja búferlum hingað til lands eru tollfrjálsir að uppfylltum 

neðangreindum skilyrðum: 

a. Viðkomandi hafi átt lögheimili og haft fasta búsetu erlendis a. m. k. næstu tólf mánuði 
áður en hann flytur til landsins. 

b. Um sé að ræða notaða heimilismuni sem hafi verið í eigu hans eigi skemur en eitt ár. Þó 

mega heimilismunir sem viðkomandi hefur átt í skemmri tíma vera að heildarverðmæti 

allt að 40 000 kr. að smásöluverði á innkaupsstað án nokkurs frádráttar á sköttum vegna 

útflutnings eða SDR 760. Fjárhæð þessi gildir fyrir hvern fjölskyldumeðlim sautján ára 

og eldri en helmingi lægri fjárhæð fyrir þá sem yngri eru. Við ákvörðun verðmætis 

einstakra hluta skal leggja til grundvallar reikninga og kvittanir þar sem verð hluta er 

sérstaklega tilgreint. Séu slík gögn ekki tiltæk skal við verðákvörun miðað við 
smásöluverð sams konar eða svipaðra hluta í verslun hér á landi. 

c. Viðkomandi hafi muni þessa með sér er hann flytur búferlum eða flytji þá hingað eigi 

skemur en 6 mánuðum eftir að hann tók hér bólfestu eða öðlast hér lögheimili. Tollstjóri 

getur þó veitt undanþágu frá þessu ákvæði ef sérstaklega stendur á, svo sem ef dvöl 
manns hér hefur í upphafi verið ákveðin einungis til skemmri tíma en framlengist síðan til 
varanlegrar búsetu. 

d. Við tollafgreiðslu munanna gefi innflytjandi skriflega skýrslu, í því formi sem ríkistoll- 

stjóri ákveður, um að skilyrðum samkvæmt liðum a-c sé fullnægt og þeir séu fluttir inn 
eingöngu t!l nota á heimili hans hérlendis. 

Tollstarfsmenn geta krafist skilríkja um þau atriði sem um ræðir í 1. mgr., búsetu- 

heimild innflytjanda hér á landi. fjölskyldu hans, atvinnu og annað sem máli getur skipt um 

það hvort skilyrðum um tollfrelsi samkvæmt reglum þessum sé fullnægt. 

2. gr. 

Tollfrelsi samkvæmt 1. gr. tekur ekki til neins konar búnaðar. véla eða tækja sem 

innflytjandi flytur með sér og notaður er við atvinnurekstur hans eða fjölskyldu hans. 
Véiknúin ökutæki, svo sem Difreiðar, bifhjól, beltabifhjól, vélbátar, flugvélar og 

farartæki eins og seglbátar, svifflugur, svifdrekar o. þ. h. teljast ekki til heimilismuna 
samkvæmt 1. gr. 

3. gr. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt 7. tl. 5. gr. laga nr. 55/1987, tollalaga, sbr. 2. gr. 

laga nr. 96/1987, um breyting á þeim lögum, til að öðlast gildi þegar í stað. , i 

Fjármálaráðuneytið, 30. maí 1988. 

F.h.r. 

Sigurgeir Jónsson. Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg 
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A Y “Es Ð 

REGLUGERÐ 

um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrásettar eru erlendis 

og nota annan orkugjafa en bensín. 

annan orku     

    

i jafa en bensin, skal 

greida bungaskatt fyrir hverja byrjada viku sem bifreidar eru hérlendis, talid frå og med 

komudegi, sem hér segir: 

     

  

a) Af bifreiðum, öðrum en þeim sem um er rætt í 

viðhlítandi ökumælum, sbr. reglugerð nr. 

breytingum. 

inar og búnar eru 

með 

  

skattur 

fyrir hverja 

  

in byng      
bifrer     kg byrtaða viku 

kr KT. 
  

9400 — 

9600 

98 

Allt að 1000 

1000 — 
2000 — 2 

2200 

2400 — 

   

  

   

    

   

      

nn 0 — 
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6 060 

6 170 

6 300 

296 

6 492 

6 588 

  

     
—- 6990 

7000 —- 7199 

7200 — 7399 
6 684 

6 780 

6 888 

6 996 

7 104    
8000 — 8199 

8200 
8400 

16000 

16200 

  

8600 - 16400 — 1 

8800 

9000      



79 1. júní 1988 615 Nr. 273 
   

  

ikugjaldid hækka um 100 kr. fyrir < iðar 7000 kg eða meira skal I 
by 

  

At festi- og tengivögnum, s eylðri net darbyngd, greidist bunga- 

      skattur á så viðhlítandi ökumælisbúnaði, sbr. b-lið 

þessarar greinar. 
hátt, enda séu þeir 

b) Af bifreiðum sem eru 4000 

viðhlítandi ökumæltsbúnað 

breytingum, skal greiða bun, 

bungaskatt. Af 
(s 

að leyfðri heildarþyngd og útbúnir eru 

62/1977 

    

a Á 
Með stóari um ökumæla 

kv. ákvæðum 2. gr. reglugerðar nr. 516/1986, um 

    

        

    2num sem eru yfir 6 tonn að leyfðri heildarþyn 

ir með viðhlítandi ökumælisbúnaði. 

  

DAG im acL á sam md a I greidist bungaskattur å sama , enda séu be 

ar 4 BÅS 

RI sk Þungaskatt samkvæmt a-lið Í. skal greiða við komu bifreiðar til landsins. Við 

ákvörðun skattsins skal miða við þann tíma sem áformað er að bifreið verði hérlendis, 

reiknaðan í heilum vikum. Telst brot úr viku heil vika í þessu sambandi, sbr. 1.gr. 

Komi í ljós við brottflutning gjal idski Ídrar bifreiðar samkvæmt a-lið 1. gr. reglugerðar 

þessarar að verutími hennar hér lendis hefur verið van- eða ofáætlaður skal eftir atvikum 

innheimta vangoldinn eða endurgreiða ofheimtan þungaskatt af þeim sökum. Hafi verutími 

verið vanáætlaður um meira en nemur 4 vikum skal innheimta dráttarvexti af þeim 

þungaskatti sem ógreiddur er vegna vanáætlunar. oreharvextir skulu vera þeir sömu og hjá 

innlánsstofnunum, sbr. ákvæði til bráðabirgða IV í lögum nr. 36/1986, um Seðlabanka 

Íslands. Dráttarvextir reiknast með sama hætti og hjá innlánsstofnunum. 

    

IS 

    

2 

ð, ST. 

   
Við komu bifreiðar til la sem gjaldskyld er samkvæmt b-lið |. gr., skulu 

viðkomandi toll- eða löggæslumenn ganga úr skugga um að ökum: vlir hennar sé virkur og 
innsiglaður á þann hátt sem kveðið er á um í reglugerð nr. 62/1977 með síðari Á breytingum. i 

Uppfylli 6kumælisbånadur ad mati toll- eda låggæslumanns bær kråfur sem gerdar eru 
í 

  

til slíks búnaðar skal hann skrá stöðu mælis og númer mælis í akstursbók, sem afhenda skal 

r upplýsingar í sérstaka skrá, sem 
í 

umráðamanni bifreiðarinnar. Jatnframt skal    

  

viðkomandi innheimtumaður skal | . 

Við brottflutning bifreiðar, sem gjaldskyld er samkvæmt b-lið í. gr., skal toll- eða 

löggæslumaður lesa á ökumæli hennar og ákvarða þungaskatt í samræmi við ekinn 

metrafjölda frá komudegi. Skattinn skal greiða hjá viðkomandi innheimtumanni. sbr. þó 
ákvæði 2. mgr. 4. gr 

    

     
  

| 
kílói 

Nú er bifreið, sem gjaldskvld er samkvæmt b-lið 1. gr. staðsett hérlendis lengur en fjóra 

mánuði í senn. og skulu þá ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 593/1987, um þungaskatt, gilda um 
álestur og innheimtu þungaskatís af henni. 

    

Að því leyti sem ekki er ákveðið í 8    

»ungaskatts samkvæmt 1. gr. skulu gilda. 

. 59. 3/1987, um bungaskatt, og reglugerdar 

sluge: rå þ essari um innheimtu vaxta, viðurlög, veð. 

kvæmd varðandi itu þ 

við geta átt, ákvæði reglug 

, um ökumæila, með 

skulu þó ekki gilda um innheimtu þungaskatts skv. reglugerð þessari. 

Ráðuneytið getur falið toll- eða löggæslumönnum að annast ákvörðun og innheimt 

Þungaskatts fyrir hönd viðkomandi innheimtumanns ríkissjóðs, ef sérstaklega stendur á 

    
s 

Jari breytingum. Ákvæði 3. gr.     >glugerðar nr. $93/1987 

  

  

    

Oheimilt er að skipa út gjaldskyldri bifreið samkvæmt reglugerð þessari nema sannað sé 

að þungaskattur af henni hafi verið greid   
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3. Sr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til 

vegagerðar, með síðari breytingum, öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 1. júní 1988. 

F.h.r. 
Sigurgeir Jónsson. a 

Snorri Olsen. 
  

Nr. 274 

REIKNINGUR 

sjóðsins Gerðuminning árið 1987. 

Rekstrarreikningur. 

Tekjur: Vextir af kjörbók ...........00 0 renen knnrnee kr. 4 461 

Gjöld umfram tekjur ...........000. 20. kr. 989 

kr 5 450 

Gjöld: Leiga fyrir bankahólf ................. 00... kr. 450 

Námsstyrkur ...........00 02. kr. 5 000 

kr. 5450 

Efnahagsreikningur 31. desember 1987. 

Eignir: Kjörbók Landsbanka Íslandsnr.261594 ............... kr. 20 114.48 

Spariskírteini ríkissjóðs 1. fl. 74, nafnv. og2.fl.77 ....... kr. 1 100,00 

kr 21 214,48 

Skuldir: Höfuðstóll „0... kr. 20 225,48 

Gjöld umfram tekjur .........%..00. 0. kr. 989,00 

kr. 21 214,48 

Reykjavik, 17. januar 1988. 

Ólöf Sigurjónsdóttir. 

Við undirritaðar höfum lesið reikninginn og teljum hann rétt færðan. Bankainnstæða 

og verðbréf eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 26. janúar 1988. 

Vigdís Jónsdóttir. Anna Guðmundsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 37, nr. 272—274. Útgáfudagur 2. júní 1988.
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SAMÞYKKT 

um gatnagerðargjöld á Kópaskeri í Presthólahreppi Norður-Þingeyjarsýslu. 

1. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir og byggingar á Kópaskeri 

eftir því sem nánar segir í samþykkt þessari. 

2. gr. 

Gatnagerðargjald vegna varanlegs slitlags og gangstéttar, B-gjald, skal lóðarhafi greiða 

þegar lagningu slitlags er lokið. Gjaldið skal miða við rúmmetra húss, miða skal við utanmál 

húss og lofthæð 2,70 m á íbúðarhúsum en 3,30 m í atvinnuhúsnæði, nema uppdráttur sýni 

minna. 

3. gr. 

Gjaldið skal miðast við ákveðin hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er 

talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir: 

Íbúðarhús ...........0...0.. 000. evnerne ens ennen rn nnen 3,0% 

Verslunar- og skrifstofubyggingar .........0...0..000 000 3,0% 

Opinberar byggingar ............%00 002... kreere rnnnne … 3,0% 

Önnur hús og byggingar .......0.....0 0... 1,5% 

Gjald af íbúðarhúsnæði skal aldrei vera lægra en sem svarar af 250 m.. 

I. 

Upphæð gatnagerðargjalds samkvæmt 3. gr. skal miða við þá vísitölu sem í gildi er, 

þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitalan meðan verk fer fram, skal þá 

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

3, gr. 

Gatnagerðargjald samkvæmt 3. gr. greiðist þannig að 20% greiðast þegar lagningu 

bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með skuldabréfi með jöfnum árlegum 

afborgunum á næstu 4 árum. Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Vextir og verðtrygging skal vera 

samkvæmt kjörum Byggðastofnunar í samræmi við kjör þau er hún veitir lán til varanlegrar 

gatnagerðar. 

6. gr. 

Heimilt er að veita staðgreiðsluafslátt allt að 10% eftir ákvörðun hreppsnefndar á 

hverjum tíma. 

7. gr. 

Skuldabréfin sem gefin kunna að verða út vegna gatnagerðargjalda skulu vera með veði 

í fasteign þeirri sem gjöldin eru lögð á og tekur það einnig til vátrvggingarfjár eignarinnar. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Heimilt er hreppsnefnd að fresta innheim tu gjalda af eigendum fasteigna sem náð hata 

67 ára aldri og þeim er eiga við sjúkdóm : 

fengið á gatnagerðargjaldi 

álagni 

  

  

Ö stríða. Verði húseign seld, sem 

skal sveitarstjórn innheimta gjaldið 

enda sé kvöðinni þinglýst á viðkom: 

Idfrest hefur 

  

eins og það var, þegar 

fór fram, indi fasteign. 

  

9. gr. 

Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki samkv. lögum nr. 29/1985. Sveitarstjórn sker úr 

um meiriháttar ágreining sem rísa kann um álagningu og innheimtu samkvæmt samþykkt 

þessari. 

   

10. gr. 

Samþykkt þessi er samin og samþykkt af hreppsnefnd Presthólahrepps í Norður- 

Þingeyjarsýslu og staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld 

br. lög nr. 31/1975, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. maí 1988. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 
  
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

16. maí 1988 

SAMÞYKKT 

um búfjárhald í Mosfellsbæ. 

I. gr. 

Búfjárhald utan lögbýla er óheimilt í Mosfellsb 

ir. Reiðhestahald 

  

æ nema með sérstí 

er þó heimilt á þeim stöðum, sem bæjars 

óku leyfi bæjarstjórn- 

tjórn hefur samþykkt. 

  

Sá sem hyggst sækja um leyfi skv. 1. gr. I senda skriflega umsókn 

bæjarstjórnar. Í umsókn skal gera grein fyrir fjölda búfjárins 

hvernig vörslu þess skuli háttað og öðru, e 

      um það ti! 

sem óskað er leyfis fyrir, 

er máli kann að skipta. 

3. gr. 

Nú telur bæjarstjórn, að skilyrði til búfjárhalds séu fyrir hendi og getur hún þá veitt 

leyfi til tiltekins tíma, eða til óákveðins tíma með tilteknum afturköllunarfresti. Ef leyfishafi 

brýtur almennar reglur þessarar samþykktar um meðferð búfjár eða skilyrði leyfisví inga 

má afturkalla leyfið fyrirvaralaust. 

Heimilt er að áskilja gjald fyrir leyfi til búfjárhalds í Mosfellsbæ og rennur það í bæjarsjóð 

  

4. gr. 

Ef maður heldur án heimildar búfé, sem samþykl kt þessi tekur til, ska I 

hlutast til um að það sé tekið úr vörslu hans og er heimilt að selja það á pb ði eða láta 

slátra því. 

Sama gildir ef leyfishafi gætir ekki se >ttra reglna um meðferð búfjárins, 

veldur tjóni eða óþrifnaði. 

þannig ac
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5. gr. 
Lausaganga búfjár er óheimil á öllum tímum í Mosfellsbæ neðan hinnar samfelldu 

vörslugirðingar sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, en hún liggur frá sjó norðan 
Straumsvíkur, um Kaldársel, ofan Heiðmerkur um Selfjall. Eliðakotsheiði. Miðdalsheiði og 
Seljadal í Mostellsdal ofanverðan, að Leirvogsá og út Esjuhlíðar allt til hreppamarka við 
Kiðafellsá. 

6. gr. 
Neðan vörslugirðingarinnar skal allt búfé vera í trvegum girðingum á ábyrgð eigenda. 

þegar það er ekki í húsi. Sauðté skal flytja til sumarbeitar út fyrir vörslugirðinguna svo 
skjótt, sem gróður og aðstæður leyfa á vorin, þó aldrei seinna en 20. júní. Heimilt er að veita 
undanþágu frá þessu ákvæði, enda sé féð alltaf í öruggri vörslu, hvort sem það er á húsi eða í 
tún- eða hagagirðingum. 

Þess skal ætíð gætt að loka hliðum vörslugirðingarinnar tryggilega og virða í hvívetna 
þær reglur sem gæslumenn hennar setja. 

7. gr. 
Gæslumenn vörslugirðingarinnar skulu eftir atvikum og aðstæðum setja í örugga vörslu 

eða reka út fyrir hana sauðfé sem finnst á lausagöngu hvar sem er innan hennar, á þeim tíma 
sem fé á að vera á afrétti eða Öðrum upprekstrarlöndum. Utan þess tíma þ.e. fyrir 20. júní og 
eftir seinni réttir að hausti, skal allt sauðfé á lausagöngu sett í örugga vörslu og hið sama 
gildir um nautgripi. geitfé, hross og annað búfé á öllum tímum árs. 

Nú er búfé handsamað í lausagöngu innan vörslugirðingar og skal þá eigendum tilkynnt 
um það og þeim gert að sækja gripi sína og greiða áfallinn kostnað og tjón, þar með talinn 
kostnað við handsömun gripanna. 

8. gr. 
Gæslumenn vörslugirðingar skulu halda skrá um lausagöngufénað og eigendur hans 

með sem gleggstum upplýsingum um einstaka gripi. svo sem um mörk. númer og lit. Skal 
senda viðkomandi búfjáreigendum og félögum búfjárergenda skrána eftir því sem ástæða 
Þykir til. 

9. gr. 
Eigendur búfjár bera ætíð ábyrgð á tjóni sem hljótast kann af ágangi búfjár þeirra í 

landi Mostellsbæjar. 

Framkvæmd samþykktar þessarar. þ.m.t. ákvæði um vörslugirðingu, hefur ekki í för 
með sér ábyrgð Mosfellsbæjar á búfé og ágangi þess. 

10. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum. Um meðferð mála út af slíkum brotum skal 

farið að hætti opinberra mála. 

Samþykkt þessi sem bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur sett með heimild í lögum nr. 44 frá 
23. maí 1964 um búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum, staðfestist hér með til að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. maí 1988. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Þórhildur Líndal. 
B 44
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SAMÞYKKT 

um stjórn Ólafsfjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Ólafsfjarðarbæjar er skipuð 7 bæjarfulltrúum kjörnum skv. TIl. kafla 
å J . J Í I J 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og 11. gr. sömu laga. 

2. gr. 

Starfstímabil bæjarstjórnar hefst 15 dögum eftir kjördag Í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 

Bæjarstjórn fer með stjórn Ólafsfjarðarbæjar 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. 

á. gr. 

Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

3. gr. 

Bæjarstjórn annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 

samþykktum. 

Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bærinn taki að sér verkefni, sem varðar íbúa bæjarins 

sérstaklega. enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 

6. gr. 

Meðal verkefna bæjarstjórnar Ólafsfjarðarbæjar eru: 

1. Að kjósa forseta og varaforseta bæjarstjórnar, bæjarráð og aðrar nefndir, ráð og 

stjórnir skv. VI. kafla sveitarstjórnarlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessarar, og 

skoðunarmenn til að annast endurskoðun ársreikninga bæjarins skv. VIL. kafla 

sveitarstjórnarlaga. Ennfremur að ráða bæjarstjóra og aðra fasta starfsmenn bæjarins 

skv. VIL. kafla fyrrnefndra laga sbr. og VI. katla 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. VII. kafla sveitar- 

stjórnarlaga sbr. og ll. kafla samþykktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

WD
R 

il. KAFLI 

Um fjármálastjórn bæjarins. 

7. gr. 

Á fyrsta ári hvers kjörtímabils skal bæjarstjórn semja þriggja ára áætlun um rekstur, 

framkvæmdir og fjármál bæjarins, og skal þessi þriggja ára áætlun vera til leiðbeiningar við 

gerð árlegrar fjárhagsáætlunar bæjarins. Áætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við 

afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár.



    

   

  

Bæjarstjórn skal afgreiða fjárhagsáætlun bæ ejarsje Jås efarfyrit tækja og stofnana fyrir 
lok janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræður i 24. gr 
sambykktar bessarar. 

Ef ekki tekst að afgreiða fjárhagsáætlun skv. 1. mí 
um frest til félagsmálaráðuneytisins og tilgreina ástæður Í 

  

Form fj Ni ir Skal vera í samræmi við form ársreikninga bæjarins 
greint á milli tætlunar, fjárfestingaráætlunar og áæt 

Við afgreiðslu í fjárhagsáætlunar 
bæjarsjóðs og tekjuöflun, öflun lán 
fjármagns á fjá 1 til a 
unar hafa hliðsjón af veltufjárstöðu bæjarsjóðs í byrjun fjárh: igsárs og áætla fyrir þeim 
breytingum, sem nauðsynlegt er talið að gera á ve ltufjárstöðunni. 

    
ekur bæjarstjórn ákvarðanir um nýti 

    

ef um það er að ræða og um rá    

  

  

<strar og eignabreytinga. Þá skal við gerð fjárhagsáæti- 

   um fjármálastjóri    

  

Skal vera     
    

    

Fjårhagsåætlun skv. 8. gi 

zsårinu og ekki má stofna til út 
fjárhag ætlun, útgjöldin séu lögbundin, 

   
r bæjarsjóði nema heimilc 

ung sbundin eða samþykkt af b       
    áætlunar, skal hún jafn- 

in annar 

Sambykki vent eða útgjöld utan fjárhas 
framt taka ákvörðun um, hvernig afla skuli fjár til þeirra útgjalda s.s. með lækk 
útgjalda, auknum tekjt 

  

arstjórn fj 

  

   

   

    forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlag: 
hafa orðið verul 
fjárhagsáætlunina. Slíkar breytir 

enda hafi breytingartillögurnar verið sendar bæjarfulltrúum með fundarboði og då 
a.m.k. fimm sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund. 

   
OTTE, N Á - hmiar heimil « v meiri en ráð var er bæjarstjórn heimilt að er    

  

      
bæjarstjórn við eina umræðu í bæjarstjórn 

1 
ISKTA 

    

I yr 
ild SÅ 

Bæjarstjórn skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga bæjars jóðs og 

  

hans eigi síðar en Í Júni ílok ár hve rt skv. 88. gr. sveitarstjórnarlaga sbr. 82. og 83 gr. sömu      
    Íagstofu Íslands og fél; tgsmálaráðuney tinu fyrir 

88, gr. sveitarstjórnarlaga     

  

A
 

> 

  

li. KAFLI 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

19 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi einu sinni í hverjum mánuði, að jafnaði annan 
þriðjudag 

or 

    

hvers mánaðar. 

Bæjarstjórnarfundir skulu að jafnaði hefjast kl. 17.00. Heimilt er að fella niður 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. 

  

   
  

 



  

Nr. í     

  

Aldursforseti nýkjörinnar bæjarstjórnar kveður bæjarstjórnina saman til fyrsta fundar 

að afloknum bæjarstjórnarkosningum, eigi síðar en 15 dögum eftir að hún tekur við störfum, 

'T. Så mþykktar þessarar 

Aldursforseti getur falið bæy 

  
  iördag. 

    þ.e. eigi síðar en 30 dögum eftir }      
arstjóra að boða fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar. 

  

Bæjarstjóri, sbr. þó 13. gr. samþvk þessarar, boðar bæjarstjórnarfundi og ákveður 

t fundarstað, hafi bæjarstjórn ekki 
rbúum skal kunngert n 

  

t ha gert það 

    ð auglýsing 1, hvar og hvenær bæjarstjórnarfundir eru 

  

15. gr. 
  

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar. og skal dagskráin fylgja fundarboði. 

Á dagskrá bæjarstjórnarfundar skal taka: 

|. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar forseta bæjarstjórnar, kosni 

stjórna á vegum bæjarstjórnar, svo og kosningar eða ráðningar bæjarstjóra og annarra 

fastra starfsmanna bæjarins. 

    

   

  

d 

  

ar nefnda, ráða og 

  

2. Fundargerðir bæjarráðs, nefnda. ráða jórna á vegum bæjarins, ef, eða að svo miklu 

leyti, sem bæjarstjórn þarf að san ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 6l. 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. Bæjartulltrúi. sem 

óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarsti órnarfundar, skal tilkynna það bæjarstjóra 

skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. þremur 

Dagskrá bæjarstjórnarfundar skulu fylgja afrit fundar 

sem bæjarstjóri telur nauðsynleg. Dagskrá sk: 

bæjarstjórnarfundar, hafi hún ekki áður ve 

H 

  

larhringum fyrir fund. 

    
       I jafnframt fylgja afrit fundarger 

send bæjarfulltruum. 

  

   asta lagi tveim 

bæjarfulltrúum fundarboð bæjarstjórnarfunda! 

senda varabæjarfulltrúum dagskrá funda. 

Bæjarstjóri skal í síð   
1 
í       da agskrá og fyl genum Einnig skal 

177 r 

i/. BT. 

    Bæjarstjóri il boðsenda bæjarfulltrúum fundarboð aukafundar í bæ 

dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir fund 

irst jórn ásam 

  

18. gr 

Aldursforseti bæjarstjårnar setur fyrsta fund „ hýkjórinnar bæjarstjórnar og stýrir 

honum, uns forseti bæjarstjórnar hefur ver 

orseti bæjarstjórnar skal kjörinn til eins árs. 

Sá er rett nn for rseti, sem fengið hefur atkvæði meirihluta bæjarfulltrúa. Verði 

skal kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. Hafi 

fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti, um hverja tvo 

seti bæjarstjórnar. sem fleiri atkvæði fær. Verði 

  

    

  

      
      þrír eða eiri ba rfulltri 

skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn fc 

atkvæði j „ skal hlutkesti rá íða kosni ngu 

Forseti bæ 

      

1 
jarstjórnar stjórnar kjöri Í. 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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1 forseta å fundi, lursforseti forsetastörfum, nema bæjarstjórn ákveði    
ósa sérstakan fundarstjó 

  

fargceti dewvr aða varðir varan . forsetastårfram al biAca force Ef forseti deyr eða verður varai lega torlallaður frá forsetastörfum, skal kjósa forseta 
hans stað til loka kjörtímabils 

   

forseta 

    

Bæta 
vid 

sama fund 

jórn kýs tvo skrifar       

  

fara úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs í senn á 

ifarar skulu kosnir hlutfall 

æði við kosningar og þegar atkvæt 

  

  

  

   

   

rstjórn. 

20. gr. 

arstjórnarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum bs 
Øs fólks. 

nadi halda i heyranda hljóði og almenningi heimil 

     

  

   
rreglugerðar um að 

Bæjarstjói 

    

    

  

    

igur að þeim, eftir því sem h 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að ei 

inkarr ál manna eða viðskiptamál, sem 

Jafnframt getur bæjar TS 

  

Ci 

    

   

erði rædd fyrir luktum dyrut n s.s. viðkvæm 

na hagsm 
ð. að 

    

ið rædd ver     

  

        

    
fundur, þar sem 

að mál skul 

  

fuktum dv 

        

if dyrum skal a 

Oheimilt er að skýra frá því, s 
bæjarstjórn 

  

    

Bæjarstjórnarfundur er lögmætur. ef meira en helmingur b: 
Bæjarstjórn getur enga bindandi ály! 

jarfulltrúa er á fundi. 
    un geri, nema fundur sé lögi 

    

Forseti bæjarstjórnar stýrir fundum he „ Hann setur func 
stjórnar ur imræðum og afgreiðslu n C 
begar ( 
T > 

     
zerdir séu færdar 

> å fund: trsk ipum, en ský 

  

íla, sér 

     „er tæmd. Fors     um skilnir 

  

úrskurði hans til úrlausnar bæja Forseti sér um, að allt ulega og lög         

  

fram á bæjarstjórnarfundum og er tlltrúum skylt að lúta valdi hans að því er varðar 
fundarsköp og lu. Raski í 
fundarsal. Leyfi forseta þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á bæjarstjórnar- 
fundum. 

    
óða r 

  

"yrandi fundarfriði, getur forseti vísað honum úr 

    

Mál skulu tekin til umræðu og a 

nema forseti eða bæjarstjórn á Kveð 
Heimilt er að taka til meðferðar á bæjarstjórn 

dagskr; 

í þeirri röð, sem bau eru á d: c 

  

       
annad. 

  

rfundi mål, sem ekki he 
, ef %3 vidstaddra bæjarfullt trúa a samþá kkja slíkt afbri 

    

Ol. 

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 Sæjarins og fyrirtæl DO
 

mm
 

ja hans 

Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár 

  

10
2 

  

, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 
Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. 
skipulagsáætlanir. 

Beiðni um fjárha 

EN
 

ára áætlanir og 

  

ln
 

  

saðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga



a 
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irstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo 

arfulltrúi lortallaður um stundarsakir skal 

; å fund. 

    Bæjarfulltrua er skylt ad sækja all 
ð kindi. Sé ba 

: eða láta tilkynna forföllin til b 

  
sem Önnur brýnni skyl dustörf eða vei 

    

om Fi 

hann til 

     Bæ sem forfallast um stundarsakir er he imilt inna hans 

taki sæti á bæjarstjórnarfundi ella tekur varamaður sæti samkvæmi ákvæðum I. og 2. mgr 

or sveit 'Árnarla 
PT.  sveitarstjórnarl: g 

eð málfrelsi og tillögurétt. en ekki hefur 

  

ulltrúi. 
í heimilað í að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á bæjar- 

  

26. gr. 

æti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar ha       í 

venslamenn hans svo sérstaklega að almenni 

  

   

      

sjálfan, skyldmennt 

iliaafstaða hans mótist að einhverju leyti af 

sinni. Bæjarstjórn sker umræðulaust úr hvort mál er 

iðslu um hæfi sitt. Í 

  

Honum er þó heimilt að g 

  

vi 

  

   

    

í hlut á að máli, má taka þátt í atkvæða 

ra forseta bæjarstjórnar frá því. 
    

   

  

sitt orka tvímælis, ber a 

  

lltrúi. sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal b 

við umræðu og afgreiðslu þess. 

og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. 

€ Bi 

4 
LÅ 

  

Bæjarfulltråi hefur målfrelsi, tillögur 

Bæjarfulltråi, sem taka vill til máls. skal óska heimildar forseta. Að jafnaði skulu 

fulltrúar taka til máls í þeirri röð. sem þeir hata kvatt sér hljóðs. Víkja má frá þeirri 

! a bæjarfulltrúa. sem óskar að 
ef um er að ræða | rstjóra, framsögumann í 

itta athugasemd eða koma leiðréttingu á framfæri. Hafi tveir eða fleiri bæjarfulltrúar 

r skuli tala. Bæjarfulltrúi skal flytja 

  

mált eð       
     kvatt sér hljóðs samtímis. ákveður forseti, í hvaða röð 

mál sitt úr ræðustól nema forseti leyfi annað. 

28. gr. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Þegar til umræðu er fundargerð bæjarráðs, 

ða 

nnar 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 mega þó tala oftar en tvisvar við 

a eða stjórna, skal bæjarfulltrúi taka fram, hvaða lið/liði fundargerðar- 

  

annarrar nefndar, r    

hverja umræðu máls. 

Ekki má bæjarfuiltrúi lesa upp prentað mál við umræður í bæjarstjórn nema með leyti 

      

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 

  

dl 

målfrelsi å beim fundi. Skal slik tillaga afgre eidd 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 krelur. 
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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. 

   

  

  

Bæjarfulltrúi getur borið fram breyt ingartillögu, 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 

Mål er afgreitt f bæjarstjårn med bvi ad sambykkja bad eda fella pad, vísa því frá 
bæjarstjórn eða vísa bvi til afg reidslu bi rråds, annarrar nefndar, råds eda 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. 

ør 

  

= 

33. gr 
Atkvæðagreiðsla á bæjarstjórnarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

Forseti biður þá bæjarfulltrúa sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að því 
búnu leitar forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum atkvæða- 
greiðslunnar. 

Ef mál er svo vaxið, að forseti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það. 

skyrir 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 cða nei ettir 
því hvort hann er með máli eða móti eða tekur fram, að hann greiði ekki atkvæði „ en slík 
afstaða telst þó þátttaka í atkvæðagreiðslu. 

Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, ef bæjarfulltrúi óskar og 
bæjarstjórn samþykkir. 

Kosningar skulu ávallt vera skriflegar og leynilegar. 

34. gr. 
Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 

ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. 

Kosningar, sem fram fara í bæjarstjórn, skulu vera hlutfallskosningar skv. d'Hondts 
reglu sbr. 16. og 17. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þegar kjósa skal einn fulltrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur hafa 
komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning forseta bæjarstjórnar 
sbr. 3. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar.
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35. 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 sigi 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 tölulhiða. 

Mál, sern 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 wm 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 bæjarfulitrúar 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 hijóðnitaðar eða 

teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið. skal bæjarstjórn setja um það nánari 

reglur. 

IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

36. gr. 

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

dagskrá bæjarstjórnarfundar, enda tilkynni hann það bæjarstjóra skriflega a.m.k. þremur 

sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

Bæjarfulitrúa 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 hetur 

forseti eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í bæjarráði eða annarri netnd sama tímabil, 

skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur hatt 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. 

Bæjartulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar ettir 

því sem nánar er ákveðið í samþykki 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.



  

      

  

ia ber að ; rum sínum af alúð og 
   na bæjarins, en i stort       

Tingu SI. 

kvidu um það, sem hann fær vit 
á að fara vegna inka- eða almann 

sérstakri ákvörðun bæjarstjórnar 

     hagsmuna samkva 
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ifstöðu sinni. 

ut á að mál. 

  

sem veit hæfi sitt orka tvímæl orseta bæjarstjórnar á því. 
a fundarsal bæjarstjórnar við 
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eigi möguleika á að taka sér 
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Bæjarfulltrui, sem vegna ve 
arfund/-fundi timabundid, ska 

sitt, medan bannig h; agar hl. 

m ástæðum getur ekki sótt væjarstjørn 

varamönnum sínum til að taka sæti    
Ákvæði | þessa kafla um 

sitja bæjar jórnarfundi. 
    fulltrúa í gilda e innig 7 UM varamenn, sem 

  

  

V. ga
t Y 

„Á pa
 

KAF 

Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum 

  

ugerða og samþv kktar þessarar. Slí kar kosningar skulu vera leynilegar. bundnar 
hluttallskosningar, ef einhver bæja fulltrúi í óskar þess. í 

E< Tr stöðume nn og stjórnendur fy kja og stofnana bæjarins eru ekki kjörgengir í 

    

eirra stofnana 

 



7 £ > 
Nr. 277 628 

  

49. gr. 

Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa þrjá 

bæjarfulltrúa í bæjarráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalfulltrúar í bæjarstjórn eru 

einir kjörgengir sem aðalmenn og varamenn í bæjarráð. 

Bæjarstjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt. en atkvæðisrétt hef 

því aðeins að hann sé bæjarfulltrúi og kjörinn í bæjarráð 

Bæjarstjórn ke tur heimilað flokki eda frambodsadila, sem fulltrua å i bæj 

ekki hefur fengið kjörinn bæjarráðsmann, að tilnefna fi 

málfrelsi og tillögurétt. Skylt“ er bæjarstjórn að í 

    

r hann 

    

arstjórn en 

ulltrúa til setu í bæjar di med 

zefa fulltråa flokks/frambodsadila kost å setu 

í bæjarráði með m nálfrc >Ísi og tillögurétt þann tíma, sem fundir bæjarstjórnar falla niður vegna 

sumarleyfa sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. | 

     

    

Bæjarráð skal að jafnaði halda fund einu sinni 

Aukafundi skal halda, ef bæjarstjóri, formaður ba 

óska þess. 

      í viku á hverjum fimmtudce 

jarráðs eða a.m.k. tveir     

SÍ. gr. 

Bæjarstjóri undirbýr væjarrådstundt Hann sér um, að bæjarráð sé boðað til fundar 

með skriflegu fundarboði ásamt dagskrá a.m.k. einum sólarhring fyrir fund. Get 

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 kjósa formann og varaformann bæjarráðs. 

Kjósa má bæjarstjóra formann bæjarráðs. Bæjarstjóri stjórnar fundum bæjarráðs 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, et einhver bæjarráðsmaður óskar þess. 

Bæjarráð getur ráðið sér fundarritara utan bæjarráðs. Í fundargerðabók ráðsins skal 

skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji fundinn. Þá skal skrá í fundargerð 

mál. sem ráðið tekur til umræðu og afgreiðslu, frá hverjum þau eru, hvenær þau eru dagsett, 

efni þeirra stutt og skilmerkilega og hvaða afgreiðslu þau hljóta. 

          

53. gr. 

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn bæjarins og fjármálastjórn að 

því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu 

bæjarins, undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs 

og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir bæjar- 

stjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um, að ársreikningar 

bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til 

afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. 

Bæjarráð gerir tillögur til bæjarstjórnar um afgreiðslu einstakra mála, sem það fær til 

meðferðar. Bæjarráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki var rða verulega 

fjárhag bæjarsjóðs eða stofnana hans, enda sé í 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.
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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, nema lög kveði á um 
annað 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 
fyrirvara. 

  

  
il     

56. gr. 

Nefndarmanni er skylt ad sækja fundi nema lågmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 

nefnd forfallast um stundars ákir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar 

aðalmaður í nefnd flyst burt úr Í im, 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. 

  

   

S / J. 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 IN. og ÍV. kafla sam byk star þessar ar 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 sambykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarstjórn getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 

slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið bæjarstjórn til ákvörðunar. 

  

a 

60. gr. 

Nefndir, ráð og stjórnir bæjarins skulu halda gerðabækur. Kjörinn ritari nefndar skal 

færa fundargerð í gerðabók. Nefnd getur þó ráðið sér sérstakan fundarritara utan nefndar. Í 

fundargerð skal skrá. hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji hann. Þá skal skrá í 

fundargerð einstök mál, sem tekin eru fyrir á fundi, dagsetningu þeirra, nöfn aðila, 

meginefni og hvaða afgreiðslu það hlýtur. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir 
viðstaddir nefndarmenn undirrita hana. 

61. gr. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna bæjarins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 
bæjarstjórnar og skal það gert svo fljótt sem unnt er að afloknum nefndarfundi. 

Ályktun nefndar. ráðs eða stjórnar sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir 
bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu.



NT. 

D 
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Til eins árs. Á fundi í júní ár 

Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar í bæjarstjórn, sem aðalmenn og jafnmargir 

    

rlaga ni 5 1986. 

  

gr. sveitarstjórn 
ir il ra ck 

ti vara, SK Skodunarmenn. Tveir adalmenn og jafnmar 
nr. 8/ I G86 

  

Skoðunarmenn reikninga Sparisjóðs Olafsfjarðar. Tveir 

  

     

    vara, skv. samþykkt fyrir Sparisjóð Olatsfjarðar sbr. 

sparisjóði. 

     
ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

      

   
   

    

Almannavarnanefnd. Tveir aðalmenn í fnmargir til vara skv. 8. gr 

um almannavarnir sbr. 5. 5 

Atvinnumálanefnd. Funm 

Ó gu atvinnulífs 
1 

fer med verkefni stjór narnefnc 

  

  yggingarnefnd. Fimm ac ðalmenn og jafnmargir til vara skv. ð. í 
í07 0 
   

      Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. aráð annast störf þau. 

sem framfærslunefnd, áfengisvarnarneii barnaverndarnefnd eru falin samkvæmt     

í 
lögum nr. 80/1947, nr 82/196 9 og nr. 53/ 

£ öl 

Forðagæslumaður. Einn aðalmaður og annar til vara sbr. heimild í 2. mgr. Sd. gr. 

  

T frar Bmg FA 1 Ár Jatnframt fer té ð með stjórn     
lrunarmála.    

> 31/1073 búfjárræktarlaga nr. 31/19/3 

Fulltrúar á aðalfund Sparisjóðs Ólafsfjarðar. Sjö aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 

samþ yk ktum fyrir Sparisjóð Olatsfjarí 

Fulltrúar á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Einn aðalfulltrúi og annar til 

    jar.    

Vara. 

Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. Í 

    

nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslands. 

Hafnarstjórn. Fimm aðalmenn og jafnmargir tl vara skv. 9. 

Heilbrigðismálaráð. Einn fulltrúi og annar til vara skv. 
} 

ustu nr. 39/1983 

    
- L “ Fa" . sr LS) í 2 r. hafnalaga nr. 69/1984.     

  

a um heilbrigðisþjón- 

  

   

Heilbrigðisnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. ákvæðum 6. gr. laga nr. 109/ 

1984 um hollustuhætti og heilbrigðisefti 

Húsaleigunefnd. Þrír aðalme 

húsaleigusamning 

Jafnréttisnefnd. É Finn adalmenn og jafnmargir til vara. Nef 

gagnvart bæjarstjórn í málefnum sem varða jafna stöðu og jafnrétti með konum og 

„laga nr. 65/1985 | ; 

Kjörstjórnir við alþingis- og sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og | jafnmargir til 

vara skv. 10. gr. laga nr. 52/1959, sbr. og 4. mgr. 23. gr. og 58. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 

8/1986. 

Landbúnaðarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin skal fara með 

málefni riðunefndar, sbr. regiu; 

Menningarmálanefnd. Þrír aðalmenn o4 

vinna að efi Ing í C 

efnum. 'ndin skal fara með málefni bókas 

um almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 

     ga nr. 44/1979 um 
  

  

in skal vera ráðgefandi 

    körlum sbr. 19. 

  

>rð nr. 556/1982. 

jafnmargir til vara. Menningarmálanefnd skal 

afsfirði og vera þa arstjör n ráðgefandi í þeim 

fns bæjarins skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 

i 11978. 

  

     

    

  

 



    17. Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17.-18. 
63/1974 um grunnskóla 

Skólanefnd tónlistarskóla. 
    

     

   

    

g jafnmargir til vara skv. 2. gr. laga nr. 
Öning við tónlistarskóla. 

til vara skv. 30. g almenn og     
iðispi jónustu 

    20. ýr sjúkrasamlags. Fjórir til vara skv nr. 6 
ÁA um na Bgingar. 

   

  

22. Stjórn veitustofnana. Þrír enn í stjórn hitaveitu og 
atnsvettu. 

23. Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. er. lí 
1984 um Húsnæðisstofnun ríki 

24. Tómstundanefnd. Fimm 

Umferðarnefnd. Þrír a 

nr. 50/1987. 

26. Umhverfismålarå åd. Fin Imenn og 

þau sem sróðurverna larnefnd og náttúruverndarnefnd 

  

ins 

  

   

      

16. gr. umferðarlaga     
mhverfismålaråd annast 

ru falin skv. lågum nr. 17/ 

      
   

      

   
   

  

mm
 

  

jarstjórn getur ð Ínum. 
Umboð slíkra nefnda feilur niður ar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var kosin og fyrr ef 

    

verkefni nefna 

Bæjarstjórn umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

VI KAFLI 

ing við Bæjarstjóra 

in áðningarsa mni 
   

  

gul 
skal stadfestur a 

  

stjórnar, semur dag 

fundum bæjarstjórnar/b: 

nema hann 
1 4 
Dæ *jarins með sömu rétt 

      
í ; 

setu á fundum nefnda 

  

1, Á í Fa ti z 1 í hm 2 en 3 kjörinn fuiltrút í bæjarstjórn. H 

ind    
Bæjarstjóri hí efur á hendi framk 

miklu le | 
rstjórnar og bæjarmálefna að svo      

    undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 
fasteigna 

í forföllum hans. 
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66. gr. 

Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn bæjarins og veitir þaim lausn frá störfum. i J J g Í 

67. gr. 

Fastráðnir starfsmenn bæjarins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 3 

mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hata réttindi og skyldur opmberra 

starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 ettir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 

kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. | „svo og starfssvið þeirra. Um kaup 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kj jarasamningum 

    

    

  

68. gr. 

Um ráðningu lausráðinna starfsmanna fer eftir reglum sem bæjarstjórn setur. Um kaup 

og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Ólafsfjarðarbæjar 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 Ólafsfjarðarkaupstaðar nr. 360/1979. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. maí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Þórhildur Líndal. 

Nr. 278 30. maí 1988 

GJALDSKRÁ 

fyrir hundahald í Ólafsfirði. 

|. gr. 

Gjald fyrir að halda hund í Ólafsfirði á árinu 1988 skal vera kr. 4 000 fyrir hvern hund 

sbr. 2. gr. staflið e í samþykkt um hundahald í Ólafsfirði, nr. 81/1988. 

2. gr. 

Handsömunargjald skv. e lið 2. gr. sbr. og 4. gr. samþykktar nr. 81/1988 skal vera kr 

4 000 

3. gr. 

Ofangreind gjaldskrá bæjarstjórnar Ólafsfjarðar staðfestist hér með skv. 22. gr. laga 

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

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. maí 1988. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 
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SAMÞYKKT 

um stjórn Akraneskaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

. gr. 
Bæjarstjórn Akraness er skipuð 9 bæj arfullt rúum skv. sveitarstjórnarlögum nr. 8/1986. 

  

Starfstímabil bæjarstjórnar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 
gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

  

Bæjarstjórn fer með stjórn Akraneskaupstaðar 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. 

á. gr. 
Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í fyrirsvari fyrir hann Og vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

5. gr. 
Bæjarstjórn annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 

samþykktum. 

Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bærinn taki að sér verkefni, sem varðar íbúa bæjarins 
sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 

    

6. gr. 

Meðal verkefna bæjarstjórnar Akraness eru: 

  

  

    

I. Að kjósaforseta og varaforseta bæjarstjórnar, bæjarráð og aðrar nefndir, ráð og stjórnir 
skv. VI. kafla sveitarstjórnarlaga og skoðunarmenn til að annast endurskoðun 
ársreikninga bæjarins skv. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. Ennfremur að ráða I jar- 
stjóra og aðra fasta starfsmenn bæjarins skv. VIL. kafla fyrrnefndra laga sbr. VIL. kafla 
þessarar samþykktar. 

2. Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

  

     3. Að stjórna fjármálum bæjarins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIII. kafla sveitar- 
stjórnarlaga sbr. og 1. kafla samþykktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins. 

II. KAFLI 

Um fjármálastjórn bæjarins. 

7. gr. 
A fyrsta ári hvers kjörtímabils skal bæjarstjórn semja þriggja ára áætlun um rekstur 

framkvæmdir og fjármál bæjarins, og skal þessi Þriggja ára áætlun vera til leiðbeiningar við 
gerð árlegrar fjárhagsáætlunar bæjarins. Áætlunina skal endurskoða árl ega í Í lengstum við 
afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja áætlunina um eitt á



  

Bæjarstjórn skal afgreiða fjárhagsáætlun bæjarsjóðs. bæjarfyrirtækja og stofnana fyrir 

  

      

lok janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræðum í stjórni gr. 

Sí amþvyk ktar þessarar. 

i reiða fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. skal bæjarstjórn sækja skriflega         

     

    
    
    

   

    

ráðune ytis sins og tilgreina ástæður fyrir umsókninni. 

era í samræmi við form ársreikninga bæj 

Á ætlunar um Í 

rðani Tr 

    

í 
beim breytingum, sem 

  

F 

    

  

     

    

9. gi 

skv. 8 skal vera m eginr um ti álastjór ins Á 

ekki má stofna til útgjalc | sé til 

  

   
áætlun, útgjöld séu Í 

Sam mþyk ki 
framt taka ákvörðun um. hvernig afla skuli fjár til | 

knum tekjum eða lánsté. 

þess í fjárhags JR £ 
stjórn. 

   

  skal hún jafn- 

. með lækkun annarra 
   

  

bætarstjórn tí árveitingu a 

    

útgj alda, au 

   

  

Bæ árhags 

    

   

  

jarstjórn getur endurskoðað tj tlun hafi forsendur 

r afgreiðir bæjarstjórn við eina umræðu í b: 
   

  

    3 

n, enda hafi 

amk. fimm     sendar bæjarfulltrúum með fundarboði og dag 

sólarhringur m fyrir bæjarstjórnarfund. 

  

fyrirtækja 

. SÖMU 

Bæjarstjórn skal hafa lokið ) Fullnadarafgr reiðslu ársreikninga 

hans eigi síðar en í júnílok ár hvert skv. 88 „itarstjórnarlag: 

ningnum skal senda Hag 

    
   

  

   

  

       a. Eintak af ársreil álagsmála     
31. júlí ár hvert 

HL KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 

ur að jafnaði fundi tvisvar í mánuði, 2. or 

ast t kl. 16.00 nema bæjarráð ákveði annað. 

>Jla niður fundi í ba í allt að tvo mánuði : 

hví sem þörf krefur 

      

            

   
   

    

30 og í 

    

aukafund í 

  

inar bæjarstjórnar kveður bæjarstjórnina saman til fyrsta fundar 

að afloknum bæja irstjórnarkosni ungum, eigi så rum eftir að hún tekur við störfum, 

sbr. 2. gr. samþyl kktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum ettir k sjörðag. 

Aldursforseti getur falið bæjarstjóra að boða í nnar bæjarstjórnar 

  

Aldursforseti n    
   ar en Í 5    

  

  



    

   

  

    

Bæjarstjóri „Sbr. þó 

| t fu inda 

  

i. Lögákveðnar kosnir 

stjórna á vegum bæjarstjórn: 

fastra starfsmanna bæjarins. 

F 

1 

ndargerðir bæjarráðs 

Orseta A Dæjarstjórnar. kos ningar nefnda, ráða og 

rstjóra og annarra 

  

    

  

   

  

   

  

     
3 

3. Önnur mål, åkve ad ti 

Bæjarfulltrúi, 

skriflega m 

skrá bæjarstjórnarfi 

sem a 

  

stjóri telur nauðsynl 
rfi bæjarstjórnarfundar 

Bæjarstjóri skal sida as ta ke í tveimur sólar m fyrir bæ í d hafa boðsent 

bæjarfulltrúum func 

    

tjóri skal boðsenda bæ ásamt 

  

dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir 

  

Dæjarstjörnai og STV     Aldursforseti bæjarstjórnar setur fyrsta fund nýkjör 

honum, uns forseti bæi larstjórnar hefur verið ki 

Lo bæjarstj 

Så er rétt K Ö 

    
Jornnn Ul ens ars    

  

, ir atkvædi me 

si náð, skal kjósa að nýju um þá tvo 

1lltrúar fengið jafnmörg atkvæði. skal va 

seti bæjarstjórnar, sem fle 

    

          

      

      

    

kjós     i i jöfn. 

eti birst 

aðferð beitt við kosningu þeirra, s 

r til jafnlangs tíma og Í 

á fundi, gc 

að kjósa sérstakan fundarstjóra. 

Ef forseti de eyr eða verður varanlega forfallaður frá forsetastí n, skal kjósa forseta í 
hans stað til loka í 

órnar í stjóri       

      

undi skal hal 
einstök mál fyrir Juktu im dyrum f. 

ina sæjarins, 

»æjarstjornarfundur, 
uktum dyrum. 

   

   

  

  
ge ur 

verði Í
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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. 

Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi raskar fundarfriði, getur forseti látið vísa honum út. 

20. gr. 

Bæjarstjórnarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur bæjarfulltrúa er á fundi. 

Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

21. 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 bæjarstjórn: ar. 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. Leyfi forset ta þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á 

bæjarstjórnarfundum. 

  

22. gr. 

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í bæjarstjórn í þeirri röð, sem þau eru á dagskrá 

nema forseti eða bæjarstjórn ákveði annað. 

Heimilt er að taka til meðferðar á bæjarstjórnarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

dagskrá, ef % viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði. 

23. gr. Gg
 

Bæjarstjórn afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 
1. Fjárhagsáætlun bæjarins og fyrirtækja hans. 

2. Ársreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 

3. Samþy kktir, reglugerðir og gjaldskrár, semi hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

4. Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

24. gr. 

Bæjarfulltrúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt fortöll hamli svo 

sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Bæjarfulltrúa, sem forfallast um stundarsakir er 

heimilt að ákveða. hver varamanna hans taki sæti á bæjarstjórnarfundi ella tekur varamaður 

sæti samkvæmt ákvæðum í. og 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt. en ekki hefur 

hann atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulltrúi. 

Bæjarstjórn getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á bæjar- 

stjórnarfundi 

25. 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.



  

Bæjarfulltråi, sem hlut á 

sem veit hæfi sitt orka 

   s, skal vfirg 

  

Bæjarfulltrúi, sem 

við umræðu og afgreiðslu þess. 

  

   
    

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á D jarstjórn: yrfundur n. 

Bæjarfulltråi, sem 

bæjarfullt: 

u 
1 at wil +; ál str at Á « ha Ti Fr a Í 

taka vil ti máls, skal Ó el í for 1. jafnaði sku 

    

   
   

    

Da fleiri bæjart illtrúar 

  

    
   

    

    

   

    

forseta. 

illtrúi taka fram 

    

ter þó bæjarfulltrú:      

  

id við func 

ið umræður í bæjarstj 

  

i 

forseta. 

    

    

sem vittu T 

til ir GLA! clíl . raldd sam 
Skal SOK Ti laga afgreidd UI 

bæjarstjórnar eða ef Óre 

     t slíta, ef nauðsyn kref 

30 c 

28. gr 

  

r hófi fram, getur hann le     Pelji forseti umrædur dragast ú 
ræðutími hvers bæjarfulltrr 

       

    

   

umræðum um mál verði 

tillögur. Bæjarstjórn 

takmark: a Emðu um í skemur en tv 

um fjárhagsáætlur ar 

einhver 

ákvæðum            

30. er. 

  

arti iögu, viðauka A rávísunartillögu e 

li ; Skulu vera 

      
   

  

OA
 

* 
go

 

Mál er afgreitt í be Ta með 

1 eða vísa því      
arstjórn ber að lögum að afgreið 

greiðslu í máls, 

  

   bæ jarstjóra. Máli, sem 

afgreiðslu annarra. Bæjar
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32 gr. 

Atkvæðagreiðsla á bæjarstjórnarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

Forseti biður þá bæjarfulltrúa sem samþykkja mál, að rétta upp hönd. 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 tellt án atkvæðagreiðslu nema 

athugasemd verði við það gerð. 

Forseti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber forseta að láta 
ara 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, J 

  

r 
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. 

Kosning skal ávallt vera skrifleg og leynileg. 

33. gr. 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 

ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. 
Kosningar, sem fram fara í bæjarstjórn, skulu vera hlutfallskosningar sbr. 16. og 17. gr 

sveitarstjórnarlaga. 
Þegar kjósa skal einn fulltrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur hafa 

komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning forseta bæjarstjórnar 

sbr. 3. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar. 

34. gr. 
Bæjarstjórn getur ráðið sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar til að annast ritun 

fundargerða í gerðabók bæjarstjórnar. Í fundargerð skal getið, hvar og hvenær fundur er 

haldinn og hverjir sitji fundinn. Skrá skal þau mál, sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, 
aðila máls og meginefni og hvernig mál er afgreitt. Sé mál ekki afgreitt samhljóða, skal 

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

nægir að skrá Í fundargerð bæjarstjórnar, um hvaða nefndir er að ræða og dagsetningu 

fundargerða. 
Mál, sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 1. mgr. 19. gr. samþykktar þessarar skal 

skrá sem trúnaðarmál. 
Bæjarfulltrúi á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls, sem til 

meðferðar er í bæjarstjórn. 

Forseti skal hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. 

Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir bæjarfulltrúar undirrita 

hana nema bæjarstjórn ákveði annað. Bæjarfulltrúi, sem gera vill athugasemd við eitthver! 

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. 
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IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. = J 

35. gr. 

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

dagskrá bæjarstjórnarfundar, enda tilkynni hann það bæjarstjóra skriflega a.m.k. þremur 
sólarhringum fyrir fund. 

  

1 

  

Nú telur bæjarfulltrúi sig ekki geta gegn kyldum 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 

     

27) 
37. 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 Nor fulltrúa í lögboðnar nef 

  

      
  

      

  

e ndir, getur forseti åkvedid ad endurtaka 

atkvæðagreiðslu, ef minna en helmingur bæjarfulltrúa tekur þátt í atkvæðagreiðslunni. 

38. gr. 

Bæjarfullírúa ber að gegna bæjarfulltrúastörfum sínum af alúð og samviskusem 102 gæ 

hagsmuna bæjarins, en í stö 

sannfæringu sinni. 

  

Srfum sínum er bæjarfulltrúi einungis bundinn af lögum og 

39. gr. 

Bæjarfulltrúi á aðgang að bókum og skjölum bæjarir ns og einnig óhindraðan aðgang 

stofnunum og fyrirtækjum hans á venju legum afgreiðslutíma til upplýsingaöflunar vegna 
starfa sinna. 

  

40. gr. 

Bæjartulltrúi 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. 

  

41. 

Bæjarfulltrúi skal fá hæfilega þóknun úr bæi ejarsjóð! fyrir störf sín í bæjarstjórn. Takist 

bæjarfulltrúi á hendur ferð á vegum bæjarins skv. ákvörðun bæjarstjórnar á hann rétt á 

greiðslu hæfilegs ferða- og dvalarkostnaðar. 

Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur skv. Í. mgr. 

42. gr. 

Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig, að bæjarfulltrúar eigi möguleika á að taka sér 

orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

43. gr. 

Bæjarfulltrúi, sem vegna veikinda eða af öðrum ástæðum getur ekki sótt bæjarstjórnar- 

fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti sitt, 
meðan þannig hagar til.



nm A í 1098 
OMU i/. mat 1955 

V. KAFLI 

Bæjarráð Akraneskaupstaðar, 

åd, ør, 

    
   

    
   

  

aðrar nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum 

Slíka ir kosni levnil    
iskar bess. 

stofnana       

IT 
loknum bæjarstjórnar! kosningum kjósa þrjá 

bæjar 
Aðalfulltrúar í bæjar    

einir 

  

en ekki 

  

bæjarstjórn að 
| 

  

bæjarráði kost á setu í bæjarr: 

Y ianarrå rn al « I A Á Bæjarráð skal að ákvörd    

  

formanna 
formann 

    Aukafundi skal halda, ef bæjarstjóri, formaður bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðs- 

menn Óska þess. 

47. gr. 

Bæjarstjóri undirbýr bæjarráðsfundi. Hann sér um. að bæjarráð sé boð að til fundar 

með skriflc 1 fundarboði ásamt a.m.k. einum sólarhring rir fund. Get 

j i boda varamann sinn eða hlutast til um, 
bæjarráðsmanns, 

   

  

    

      

. , „il Átt fr d 
arráðsmaður ekki sótt fund 

  

    

   
ð varamaður verði 

skal hann boða ec“ 

iður. Hafi bæjarst    
áta boða varan 

48. gr. 

ins bæjarráðs skal kjósa formann og varaformann bæjarráðs. A fyrsta fundi nýkjör 

  

Formaður bæjarráðs stjórnar fundum þe: ér um að allt fari löglega og skipulega fram á 

    

fundum þess. Hann úrskur í ágreiningsmálum. sem upp kunna að koma út at 

fundarsköpum, en skjóta má úrskurði hans til úrlausnar bæjarráðs. Formaður bæjarráðs 

„tur falið bæjarstjóra stjórn fundar 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. 

C ráðið sér fundarritara utan bæjarráðs. Í fundargerðabók ráðsins skal 

skrá mál, sem ráðið tekur til umræðu og afgreiðslu, frá hverjum þau eru og hvenær þau eru 
í 1 rá skal efni þeirra stutt og skilmerkilega og hví iða afgreiðslu þau hljóta 

     

    

     BÆjaArT 

    

    
d agse tt. 

49, ør. 

  

Bæjarråd fer åsamt bæjarstjåra med omdast Jorn Akraneskaupsta0ar og fjår- 

málastjórn að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Bæjarráð hefur umsjón með 

sýslu bæjarins, undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að í fjárhagsáætlun 

ds og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir 

bæjarstjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um að ársreikningar 
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bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til 

afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. 

Bæjarráð gerir tillögur til bæjarstjórnar um afgreiðslu einstakra mála, sem það fær til 

meðferðar. Bæjarráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða verulega 

fjárhag bæjarsjóðs eða stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða 

við bæjarstjóra um slíka afgreiðslu. Bæjarráð ákveður skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað 

er til einstakra málaflokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra 

útgjalda. 

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fuilnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan 

ca 

G 50. gr. 

Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef þess er óskað. 

q 
VI. KAFLI 

Nefndir og ráð. 

51. gr. 

Bæjarstjórn kýs formenn og varaformenn nefnda. Bæjarstjórn getur vísað kosningu 

formanns og varaformanns til viðkomandi nefndar kveði lög ekki á um annað 

Ákvæði þessarar greinar tekur ekki til þeirra nefnda þar sem önnur sveitarfélög en 

Akranes eiga fulltrúa. 

52. gr. 
Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

fyrirvara. 

Neindarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 

neind 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. 

53. 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. 

54. 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. 

33. gr. 

Um skipan nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins, valdsvið þeirra og hlutverk, fer 

eftir því sem ákveðið er í lögum, reglugerðum eða samþykktum bæjarstjórnar. 

Nefnd, ráði eða stjórn má ekki framselja vald til fullnaðarafgreiðslu mála eða 
málaflokks sem bæjarstjórn er fengið með lögum.



RT VI / t 
Nr. 2/9 642 Í 

  

56. gr. 
1 halda gerdabækur. A fyrsta fundi r nefndar skal 

)Jabók. Nefnd od 

Á Og 

   
   

    

   

  

r bæjarins skulu      

    € 

lås lu þa ið hlýtur. Í fundarlok skal 

idarmen n undirrita hana. 
    1 þeirra, nöfn aðila 

  
    sin upp og allir vil 

   nefnda ráð: fjórna k neinda, f40d sljörna SK 

bæ 1 bæjarstjórnar og skal það óti 

    
   

stjórnar sem hefur í för með sér ú 

| 7 i ! ond: via = Te ( bæjarrað Og sí bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu. 

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

i. Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar í bæjarstjórn, sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 5. 
   

  

'narlaga nr. S/l196 

    

   
    

  

7. Ski odu narmenn, Tveir adalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 

  

     

     

3 ir vid albingiskosningar. Prir adalmenn og jafnmargir til vara skv. 10. gr. laga 

59 um kosningar til Alpin; 

4. Undirkjörstjórnir. Þrír menn í hverja kjörstjórn og jal r til væ 

  

5. Hafnarstjórn. Fimm menn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. haf 'fnalaga nr. 69/1984 og 

    reglugerð fyrir Akraneshöfn. 

B. Til eins árs. Á fyrri fundi í febrú: 

I. Framtalsnefnd. Þrír aðalfulltrúa afnmargir tl vara. 

  

1 

      

C. Ti! fjögurra ára. ÁA 

Í, Almannavarnanefnd. 

nr. 94/1962 

g jafnmargir til vara. Nefndin starfar skv. lögum 

g nr. 85/1985. 

  

um almannavarmr í 

), Áfengisvarnarnefnd. Sex aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin starfar skv. 

Ö 32/1969 sbr. 30. gr. þei      a laga 

    Atvinnumálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin er 

ráðunevtis í atvinnumálum sérstaklega er varðar nýjar atvinnugreinar. 

nefnd tilnefnir þrjá fulltrúa í stjórnarnefnd vinnumiðlunar sbr. lög nr. 18/1985. 

1 með st arti vinnumið unar Og vera 1 veltvar amråds 

kal nefndin, eftir 

eitarstjórnar < og annarra opinberra aðila um 

sd
 

      

  

     vinnumiðlunar er að hat: i umsjó 5) 

    

        
  

ingar alvi innulífi í sveitartélaginu. Atvinnumálanefnd skipar 

í Atvinnuþróunarsjóð Ákraneskaupstaðar sbr. reglugerð 
aðgerðir til styrktar eða el 

einn fulltrúa og einn til vara 

þar að lútandi. 

d. Félagsmálaráð. í í aðalmenn og } 

  

ara. Ráðið fjallar um framfærslumál 

ramfærslulög nr. 80/1947, um vernd barna og ungmenna nr. 

1966, leikvelli, heimilishjålp, þjónustu við aldra aimenna félagslega þjónustu. 

gsmálaráð fjallar um jafnréttismál sbr. lög nr. 65/1985 svo og um húsaleigumál skv. 

         
  
ða og       

  

lögum nr. 44/1979 
Ráðið kýs úr sínum hó 

lag Akraness tilnefndir þriðja manninn í neind 

  

       
i tvo menn í nefnd, er fjallar um dagvistunarstofnanir fyrir börn. 

k 
É 

  

Kven Jessa 

 



  

þa
ð 

Sy
g 

22
 

þe
 

þa
 

DÅ
 

    

    

    

ir til var 
FIT Uli Vara 

707/ 
Fimm aðalmenn og jafnma 

gerð nr 

gir til vara. Kosning fulltrúa í nefndina ettir 

laga nr. 109/1984 um 

  

11070            

  

in og tafnma 

    

83 um heilbrigðisþjónustu og $. 

  

ripðiseftirlit 

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

Þrír menn í hverja í undirkjör stjórn op 

Skipulagsnefnd. Fimm at 

lögum nr. 19/1964 og 

Skólanefnd grunnskóla 

nr. 63/1974 um gruni 

Skólar nefnd Fjölbr autaskóla Vesturlands á Akranesi. Fimm aðalmenn og jafnmargir til a 

samnir turlandsk; ördæmi um rekstur sk ólans dags. Í 

   

        

   

  

Nefndin starfar skv. skip 

      

   

     

  

lane ånd 1 Pénlista 

fyrir skólann 

Akraness. Einn aðalmaður og annar til vara skv. skipulags- 

    

    

     

    

slustóðvar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 
59/1983 um heilbrigðisþjónustu 

Stjórn Sjúkrahúss Ákr: 

Nefndin er skipuð skv. i 
Stjórn Sjókra: samlags Akraness. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. 

  

til vara. 

nnar 1 S samvinnu við skóla. 

   aðalmenn og jafnma 
; 

    

1 æsk       völd | æs ;kulýðs- o róttafólí 

g æskul 

og starfsvöli. Nefna 

sem haldnar eru ár hvert 

Íþrótta- og æskulýðsnefnd tilnefr 

og Í þr 
ýðsstartsen li, SVO Og unglinga, skólagarða 

17. júní og annarra samkoma 
    

íbrótta- o 

  

   

    

ur f.h. bæjarstjórnar úr sínum hópi í 

  

   

          

  

    

i 

sundlaugarnefnd, sem ai er mn mönnum, en þrír eru kjörnir af eftirtöldum 
aðilum, einn frá hverjum: Skipstjórafélaginu, sjómannafélögunum og stjórn Minning- 
arsjóðs Bjarna Ólafssonar. Varamenn skulu kjörnir á sama hátt. Sundlaugarnefnd gerir 
tillögur um ráðningu starfsfólks, viðhald og endurbætur á Bjarnalaug og annað það, 

  

sem rekstur Í laugarinnar v varðar. 

Stjórn Byggðasafns Akraness og nærsveita. Finm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 
reglugerð um safnið frá 20. mars 1986. 

Stjórn Héraðsbókasafnsins á Akranesi. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara. 
fimm menn. Bæjarstjórn kýs fjóra menn og 

jafnmarga til vara, en einn er kjörinn af sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu fyrir fjóra syðstu 
hreppa sýslunnar. Stjórn Héraðsbókasafnsins starfar skv. lögum um almenningsbóka- 
söfn nr. 30/1976. 

Stjórn Menningarsjóðs. Fimm : 

Umferðarnefnd. Þrír aðalmenn og gr til vara. 
Umíerðarnefnd er bæjarstjórn til rá í umferðarmálum. Nefndin gerir tillögur 
um bættar samgöngur innan bæjarins og í aukið öryggi fyrir vegfarendur. 

Umhverfismálanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Umhverfismálanefnd er 
bæjarstjórn til ráðuneytis í umhverfismálum og tekur starfssvið nefndarinnar m.a. til 
náttúruverndar og ví segn hvers kyns mengun, sbr. lög nr. 47/1971 um náttúru- 
vernd. 

Neindin fer með málefni sem snerta gróðurvernd sbr. 19. gr. laga um lan 
17/1965. 

  

  Stjórn Héraðsbókasafnsins skip 

          

Dalmenn og jafnmargir til vara. 
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21. Stjórn Lífeyrissjóðs Akraneskaupstaðar. Einn aðalmaður og annar til vara skv 

reglugerð sjóðsins frá 23. júlí 1979 

Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fjórir aðalmenn og 

Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi 

jafnmargir til vara skv. lögum SSV. 

24. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara. 

25. Minningarsjóður Bjarna Ólafssonar. Tveir aðalmenn skv. skipulagsskrá. 

26. Hafnarnefnd Grundartangahafnar. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. reglu- 

} um Grundartangahöfn. 

27. Fulltrúaráð Grundartangahafnar. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. reglugerð 

um Grundartangahöfn. 

28. Stjórn dvalarheimilisins Höfða. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. skipulags- 

skrá frá júní 1974. 

29. Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. lögum nr. 60/1984 

um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

30. Stjórn Bíóhallarinnar. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. skipulagsskrá fyr 

Bíóhöllina frá 1986. 

31. Starfsmenntunarsjóður. Tveir aðalmenn 

Akraneskaupstaðar og STAR. 

Kjarasamninganefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. 

Starfskjaranefnd. Þrír aðalfulltrúar úr kjarasamninganefnd, skv. kjarasamningi Akra- 

neskaupstaðar og STAK. 

34. Stjórn Rafveitu Akraness. Þrír að 

Rafveitu Akraness. 

Stjórn Vatnsveitu Akraness. Þrír aðalmenn og jafnmargir | til vara. 

Stjorn Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar. Fjórir að alm enn og jafnmargir til vara. 

Einn endurskodandi og einn til vara, skv. samningi ad HAB. 

  

jafnmargir til vara 

imm adalmenn og      

    

  

  

jafnmargir til vara skv. kjarasamningi 

  

    

  

ilmenn og jafnmargir til vara skv. reglugerd um 

us
 nm 

3
 

CO
N 

    eign ld 

D. Til tveggja ára. Á febrúarfundi það ár sem aðalfund skal halda í Andakílsárvirkjun: 

1. Andakílsárvirkjun. Þrír aðalmenn í stjórn og jafnmargir til vara, skv. samþykkt fyrir 

Andakflsárvirkjun frá 1943. 
2. Endurskoðandi reikninga Andakílsárvirkjunar. Einn aðalmaður og einn til vara. 

59. gr. 

  

Bæjarstjórn getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum. 

Umboð slíkra nefnda feilur niður í lok kjörtímabils sveitarstjórnar og fyrr ef verkefni 
J d = J 

nefndarinnar er lokið 
Bæjarstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

VIN. KAFLI 

Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

60. 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 bæjarráði.



17. mai 1988 045 

  

      
    
    

      

bæjarråds og bæjar- 

  

Bæjarstjóri er 

stjórnar, semur da ; 

fundum bæjarstjórnar og b 
. í Á r i, 

somu réttindum og um getur 

Hann undirbyr fundi 

bykktar bessarar. Hann å sæti å 

fur rétt til setu å fundum nefnda bæjarins med 

framkvæm 

  

id. gr. 

  

; fi Årene . hi na að sun £jarstjórnar og bæjarmáiefna að svo 

     tiklu leyti sem bæ jarstjór 

| Í ann undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 

62. gr 

Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn unarstöður s.s. yfirmenn stofnana og 

deilda bæjarins og veitir þeim lausn frá     

  

   

  

Bæjarráð ræður aðra fasta starfsmenn en þá sem greinir í 62. gr. nema á annan veg sé 

mælt í reglugerð eða reglum sem bæjarstjórn hefur sett. 

64 

  

jarins skulu rådnir til óákveðins tíma með 

við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og sk 

Fastráðnir starfsmenn 

mánaða uppsagnarfresti mið 

  

agnkvæm 3ja 

ldur opinberra 

    
        

        

starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 ettir því sem við á. 

Gera skal skritlegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 

kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sl 1. „mr svo og starfssvið þeirra. Um kaup 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum 
  

    Bæjarstjóri ræður lausráðna st í samráði við forstöðumenn stofnana og 
fyrirtækja bæjarins, eftir þeim reglum sem bæjarráð setur. Um kaup og kjör fer eftir 

(jarasamningum við sko mand 

    

  

66. gr. 

Afbrigði frá samþykkt þessari getur bæjarstjórn gert í einstökum tilfellum þegar 

nauðsyn ber til, et 2/3 mættra bæjarstjórnarmanna samþykkir það. 

    

rr 

Til þess að gera breytingar á samþykkt þessari þarf umræður á tveimur fundum í 

bæjarstjórn, samþykki meirihluta greiddra atkvæða og staðfestingu félagsmálaráðuneyt- 

isins. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Akraness hefur sett, samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 7. 

gr. og d9. gr. sveitarstjórnar aga nr. 8/1966, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað, 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð 
nr. 230/1978 um bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. 

  

Félagsmálaráðuneytið, 17. maí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Þórhildur Líndal.
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DEG gf" ITT 
REGLUR 

um eftirgjöf söluskatts af fjárfestingarvörum til nota við fiskeldi og hafbeit. 

í. KAFLI 

Vélar, tæki og sérhæfður búnaður. 

Innflutningur. 

    

Við tollafgreiðslu á vélum, skjum og sérhæfðum búnaði sein flutt er inn vegna 

stofnframkvæmda við byggingu fis 

klak, seiða 

a sem hata að atvinnustarfse 

  

øjtaretiår atbeitarstöð 

     
          

    

     

sldisstör vum eða hatbeit, hér á ettir nefndar 

1 heimilt að fella niður söluskatt. 

"ssar eða tæki falli undir tollskrárnúmer 

um níðurtel reiðslu 

fra Ska liskeldisstöðv: ar og teljast til varanle 
    

   
   

    

      

  

  

  

eða söluskatts af fjárfestingarvörum til samkeppni re 

í iskeldis eða hafbeitar sbr. ið 1-7 hér að neðan. 

Með sérhæfðum búnaði til fiskeldisstöðva er átt við 

  

jeirra, SVO ser 

  

I. Dælukerfi og hluti til n pípulagnir, tengihlut, loka í 

spenna, rofa, stýribúnað og -töflur), afloftunar- og hitabúnað og     

      

    

(síló), fóðurgerðarvélar, kæli   „yma 

"a og vo 

  

dreifikerfi. sni 

3. Fiskvinnsluvélar til flokkunar, aðgerðar, vigtunar, pökkunar. reykingar og kælikerfi til 

seymslu og meðferðar. 

  

stjórn. og gæslukerfi og g 

Sérhætðan súrefnmsbúnað svo og flutning, tanka með slíkum búnaði. 

6. Neyðarrafstöðvar með nn fn bú 

Klakbakka og flokkunar 2 

flotbúnað, gagnbryggjur, akkerisbunað, og sérh 
sjókvíar. 

  

Á
 

  

Á
 

    
     

  

—J
 

  

b. e. nætur, 

þjónusta 
     
  

arra handverkfæra en þeirra sem falla undir auglýsingu 

  

nr. 69 1988 

2. gr. 

Af innfluttum bvggingarvörum til mannvirkjagerðar sem ekki falla undir Í. gr., t.d. 

timbri, stáli (plötur og prófílar), sementi, steypustyrktarjárni, plötuefni og 6. b. h. 

byggingarvorum til byggingar fiskeldisstådva, hvort sem bær eru fluttar inn af þeim sjálfum 

eða fyrir þeirra hönd skal greiða söluskatt með venjulegum hætti við tollafgreiðslu en 

fjármálaráðuneytið mun síðan endurgreiða fiskeldisstöðvum söluskattinn af þessum vörum 

skv. 5. og 6. gr. 

            

     

„ 
3. gr. 

Af hvers konar vinnuvélum og -tækjum, svo og varahlutum til þeirra sem notað verður 

við hinar verklegu framkvæmdir skal greiða söluskatt eins og hann er á hverjum tíma og 

gildir sama um hvers konar ökutæki sem fiskeldisstöðvar kaupa til framkvæmda og reksturs 

á þeirra vegum. Ennfremur skal greiða söluskatt af hvers konar rekstrar- og viðhaldsvörum, 

öðrum en varahlutum sem falla undir tollskrárnúmer r upptalin í auglýsingu nr. 69/1988 og 

notaðir eru til viðhalds sérhæfðum vélum og tækjum sem um ræðir í Í. g 
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Niðurfelling söluskatts samkv tekur einungis til véla, tækja, vélahluta og 
varahlita og sérhæfðs búnaðar sem notað verð! ar til fiskeldis og hafbeitar. Tollmeðferð þe 
er jafnframt bundin þeim skilviðum að nnfl utningur sé allur á nafni viðkomandi 
fiskeldisstöðvar eða innflutningsfyrirtæki si því yfir í aðflutningsskýrslu að viðkomandi 
vörusending sé öll eða að hluta, sem þá skal sérstaklega útreiknað í aðflutningsskýrslu. ætluð 
nánar tilgreindri fiskeldisstöð. Hvort sem fiskeldisstöð annast innflutning sjálf eða innflutn- 
ingsfyrirtæki fyrir hennar hönd skal fyrirsvarsmaður hennar lýsa yfir skriflega eftirfarandi: 
„Vara þessi er keypr til stofnframkvæmda við fiskeldi en ekki til viðhalds eða reksturs“. 

Við frágang aðflutningsskýrslu skal niðurfelldur söluskattur eigi reiknaður en að öðru 
leyti skal farið eftir ákvæðum tollal: ga nr. 55/1987 svo og reglum og öðrum fyrirmælura 
seitum þar að lútandi. 

Telji tollstjóri ástæðu til, hvort sem ei 
söluskatts getur hann krafið viðkomand 
framvísað sé leyfi til starfr 

     
   DA

 
pm
 

      
SSI 

  

  

     
   

      

  

     

   

ul um nidurfellingu eða endurgreiðslu 

>ldisst6d um upplýsingar skv. 6. gr. svo og að 

kslu stöðvarinnar, sbr. 1. mgr. 7. gr.     

Kaup innanlands. 

3. gr. 

Við kaup innanlands á vélum, tækjum og sérhæfðum búnaði sbr. 1. 

hvort eru keyptar af birgðum innfluttra tollat | 
innanlands vegna stontramkvæmda við ) byg sgu öðva, skulu gjöld greidd með 
venjul egum hætti en tc ollstjó já um endurgreiðslur gjalda af 
eim. Með framkvæmd þessara endur ereiðslna skal að öðru leyti fara skv. ákvæðum 4.-7. 

gr. auglýsingar nr. 69/1988. 
Þrátt fyrir ákvæði I. mgr. um að ; við kaup innanlands 

venjulegum hætti er seljanda vöru þei tár, sem um ræðir í Í. gr. auglýs þessarar, 
heimilt að selja hana án söluskatts sýni 

hafi áður fengið söluskatt af v 

á grundvelli þessara reglna eða fe ongi við 

sönnun í þessu sambandi tc . eda endurgreids lu- 
beiðni sem um ræðir í em ber með sér viðurkenningu tol llyfirvalds á á því að viðkomandi 
uppfylli skilyrði eftirgjafar skv. reglum þessum. 

Við niðurtellingu eða -ndurpra iðslu söluskatts samkvæmt grein | 
undirrita yfirlýsingu sbr. 1. mgr. 4. 

Seljandi skal halda viðskiptum þessum sérst 

að skattyfirvöld geti ávallt gengið úr skugga um 
ofangreindrar heimildar. 

Framangreind ákv 

undir Í 1. gr. reglna þess: 

„ sem annað 

hafa verið framleiddar 
      

        

  

með 

        

   
         

     

  

Jessari skal kaupandi 

  

ør 
         ga aðgreindum í bókhaldi sínu þannig 

sölu án söluskatts á grundvelli       réttmæti 

  

      

  

          
æ búnað sem falla a einungis við um vélar, tæki og sérhæfð 

a. Af efni I ar ber að greiða söluskatt með 

Öl eig 

    

IE KAFLI 

Endurgreiðsla söluskatts af mannvirkjum og Jarðvegsvinnu. 2) 

    

   garvörum 
Fjármálaráðuneytið mun e ndurg reiða söluskatt tt af Jar rovegsvinnu O 

a SE dishusa og sem notaðar hafa verið til bygg g landkvía. 
annarra mannvirkja sem not uð eru við fiskeldi eða hafbeit. enda hafi söluskattur verði 
reiddur af vörum þessum með venjulegum hætti. 

  

       
    ir   

 



    

  

    

    

   

       

  

   

    

Aðilar sem óska eftir endur 

þar sem gerð sé grein fyrir s stofi 

forsvarsmenn hennar og hafi heim 
DØ by gging ar 

     

  

darinna ar Ssvo 

    

   

At jarðvegsvinnu o fni sem keypt eða nc 

    

el 

Guneytið endurgr 

sölunóta eða, hafi s kattur verið greiddur 

ásamt greiðslt ukvittun enda beri gögn þessi 

  

endur skoðanda. 

ð er skilyrð 

tekin út af aði la sem ráðune 

    

pessarar greinar. 

    
     

     

Su slíkar 

miðað við byg 

þa
nn
 

KAFLI 

Almenn ákvæði og viðurlög. 

I 

  

t reglum þessum 

  

E Eftirg öf söluskatts samkvæmi 

i ti rfrækslu fiskeldisstöðvar, sbr 

í samkvæmt þeim. 

isl eldisstöðvum sem fengið hafa etni í mannvi 

1 

     
         

   

   

  

um er ók næstu áramótum eftir að starfsemi 

                     

  

         
   

na . í it Ósk - 
ad nota bau til annars en fiske árr t til. Oski þeir eftir 

að tak: 1 þau til annarra no selja innan þess tíma Kal nota vid reks 

samkvæmt bessum 

    laráðuneytið ákveður fjá 

senc lurskoðu jar. 

um verði €i 

eða afhentar í | 

gjaldfrelsis samkvæmi reglum þessum sí 

söluskatt af vörunum í samræmi við ákvæði 1. o 

breytt eða afhending eða sala fari fram. Yfir 

mannvirkjum á kostnað eiganda fískeldisstöðvar. 

    

  

£ 

  

Aðili sem fær endurgreiðslu samkvæmt reglum þessum skal tilgreina endurgreiddan 

a i 
  

1 
söluskatt sérstaklega, annað hvort í ársreikningi sem fvlgir skattframtali eða
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með honum, en þar skal greina undir hvaða lið ársreiknings endurgreiðslan er færð svo og 

fjárhæð hans. Jafnframt skulu þeir halda reikningum og öðrum gögnum varðandi vörur sem 
eftirgjafar eða endurgreiðslu njóta samkvæmt reglunum aðgreindum í bókhaldi sínu sem 
skattyfirvöld og tollyfirvöld skulu jafnan hafa at gadteljie 

  

  

ættin åstædu til eftirlits eda 
rannsóknar á þeim. Komi í ljós við rannsókn á bókhaldi að þeir hafi misnotað ívilnanir sem 
hafa verið veittar samkvæmt reglum þu eða rökstuddur grunur er um að um misnotkun 
hafi verið að ræða geta tollyfirvöld hafnað beiðnum um niður fellingu eda endurgreidslu 
söluskatts samkvæmt þeim meðan málið er í athugun. 

  

    

   

  

Röng skýrslugjöf eða framlagn angra eða villandi gagna og röng upplýsingagjöf 
látin í té í því skyni að fá ívilnun á söl iskatti eða misnotk unar samkvæmt ákvæðum 

1     regina bessara getur m.a. varða um söluskatt með síðari 
breytingum. 

Um meðferð mála vegna brots á reglum þessum fer af 

  

a mála. 

    

(13. tl, 7. gr. laga nr. 10/1960 um söluskatt, 

á þeim, til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt eru úr 
efni. 

Reglur þessar í eru settar samk æmt heimild 

sbr. 4. gr. lí . 1/1988 ur 

  

  

   

    

Ákvæði til bráðabirgða. 

17/1986 gilda eftir því sem við á um 

vegna framkvæmda á árunum 1985 til og með 

  

gr. skulu reg 

alda af fjárfe 

Þrátt fyrir ákvæði 10.      
t 

  

endurgreiðslu pía ingarvörum 

  

  

  

1987 

Fjármála maí 1988. 

F. il. 1 

Sigurgeir Jónsson. 

Indriði H. Þorláksson. 

25. mai 1988 Nr. 

  

REGLUR 

um farangurstryggingar starfsmanna á ferðalögum á vegum ríkisins. 

gur farangur starfsmanns fyrir tjóni á ferða!     Ji persónule 

  

agi á vegum ríkisins, skal 
skaðinn bættur af ríkinu í eftirfarandi tilvikum og með svofelldum reglum og takmörkunum: 

  

I. Tryggingin tekur til allra starfsmanna ríkisins, er 

  

| st á vegum ríkisins og 
ríkisstofnunar. Einnig eru tryggðir aðrir aðilar, sem ferðast á vegum og á kostnað 
þessara aðila. 

2. Utgáfa ferðaheimildar til utanlandsferdar, sem forstöðumaður ráðuneytis eða stofnunar 
eða staðgengill hans hefur gefið út viðkomandi til handa, er staðfe sting á, að farangur sé 
tryggður. Verði tjón í ferð innanlands. skal forstöðumaður viðkom: stolnunar 
staðfesta skriflega, að ferð starfsmanns hafi verið á vegum stofnunarinnar 
Til farangurs teljast persónulegir lausafjármunir, sem tryg 

  

  

i 
   

  

    

14
3 

701 hefur med sér i ferdalagid 

g åvisanir. 

JG 

og taldir eru nauðsynlegir þess vegna. þó ekki peningar o



       

   

    

   

bætir tjon å farangri af 

og ennfremur, ef hann glatast. 

id en þó að hí ð 

æðu er ekki 

in 

gursins, 

lut, par eda samst     
við þessa fjå 

fer al ut 

   
   narl 

ri 

í fram úr hár 

„ þó ii 
EKKI Íá 

  

upphæð e en2 

  

   

  

  

650 

völdum 

nema hluturin 

mai 1988 

    

   

  

Våtry 

    

O kr BR 
JU KI 

  

janú: ir og júlí. Þær miðast við vísitölu I. 16 

, Stig og skul lu breytast í samræmi við hana. 

S. urs síns vel ráðsta 

n verður rakið til ásetnings eða Ö 

      

      

    

ellur båta sky lda niður 

ti, bætast ekki 

„ ska al tjór nþol Íí gera ráðstafanir, 

i hóteli eða flutnin; 

Jum munum á gisti- 

skal ilky nna sérstaklega Í 

  
      

  

        

  

ðabóta úr þeirra hendi. Skemmist farangur  týnis slu 

flugfélags, skal tilkynna skemmdirnar eða tapið strax eða lu 

flugfélagsins á þar til gerðu eyðublaði (P.LR. skýrslu). Vanræk ngarskyldu 

getur valdið lækkun eða bótamissi eftir reglum laga um våtryg 

skal tilkynnt f i 

   
”egar tjón 

  

    

Sd. er ni 

hluturinn eldri, bætist hann á 

vá nninga. 

9. Ei i tryg; gði kröfu á hendur þriðja 

framsal. að svo miklu | sm 

leitirr kemmdur 1 

eiða t 

leyti sem hann he 

20/1954, 

sætur endur    Lög nr. arsam um 

  

1 Í þessum re mælt fyrir um 

11. Risi ågreiningur um umfang tryggingar € 
tarfélag viðko 

        

tilnefna ei 

Á i mat 

lagið koma sér sar 

smenn er 

nan um odda 

ck 

m 

    

Skemmdir, 

sem 

  

ly þr arsmönnum 

inga, 

kki 

af tryggingu þessari, 

  

sem hljótast af möl 

   
   

    

san 

Old um S 

   
   

á tjóni, þegar 

er ær1, en se 

laga 

   farangtr 
Tarangur, 

OOTUVISI 0i, SEIN CKKI CI 

  

Inc yu 

skulu 

vid 

rálaráðu fjári 

nan, sem úrskurða    Sar og 

ann. 

  

skulu rekin fyrir Bæjarþi 

Fjármálaráðuneytið, 25. maí 1988 

Jón Baldvin Hannibalsson. 
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AUGLYSING 
um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á skjaldarmerki 

Hafnarfjarðar. 

Með skírskotun til 4. gr. sveitarstjórnarlaga nr. $/1986 tilkynnist hér með að 

félagsmálaráðuneytið hefur í dag staðfest samþykkt bæjarstjórnar Hafnarfjarðar frá 24. maí 

1988 um skjaldarmerki Hafnarfjarðar. 

Samþykkt bæjarstjórnar Hafnarfjarðar er svohljóðandi: 

1. gr. 

Skjaldarmerki Hafnarfjarðar skal vera ferkantaður skjöldur, breidd x. hæð 2x. Neðri 

horn hans skulu afrúnnuð. Á skildinum er viti með ljósgeislum til beggja handa. Í miðju 

vitahúsinu eru þrír ljórar. Undir vitanum eru tveir bárufaldar og þar undir er letrað 
Hafnarfjörður. 

2. gr. 

Notkun á skjaldarmerki Hafnarfjarðar er óheimil án leyfis bæjarstjórnar 

Hafnarfjarðar. Ekki er heimilt að breyta út af samþykktri gerð merkisins, 
. sbr. medfylgjandi teikningu, nema å fånum sbr. 3. gr., myntslåttu sbr. 4. gr. 
mmm og vid båka- og bladaprent sbr. 5. gr. 

Þá er heimilt að fella niður orðið Hafnarfjörður á barmmerkjum. 

>5S< 

  

3. gr. 

Í hátíðarútgáfu merkisins er skjöldurinn hvítur að lit. Útlínur vitans, ljósgeislanna. 

ljórarnir, bárufaldarnir og nafnið eru með kóngabláum lit. 

Hátíðarútgáfu skjaldarmerkisins má aðeins nota þar sem merkið stendur eitt og sér, t.d. 

á fánum, skjöldum og á barmmerkjum. Á fánum skulu útlínur skjaldarins falla niður. 

d. gr. 

Á myntsláttu er heimilt að falla frá útlínum skjaldarins. 

5. gr. 
Heimilt er án sérstaks leyfis að nota skjaldarmerkið við bóka- og blaðaprent og mega þá 

útlínur skjaldarins falla niður. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. júní 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Húnbogi Þorsteinsson. 

B 46 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLÝSING 
um friðlýsingu Geitlands í Borgarfirði. 

Að tillögu hreppsnefnda Hálsahrepps og Reykholtsdalshrepps hefur Náttúruverndar- 

ráð ákveðið fyrir sitt leyti að friðlýsa afréttin Geitland, sem er eign fyrrnefndra hreppa. 

Geitland er friðland samkvæmt 24. gr. náttúruverndarlaga nr. 47/1971. 

Mörk friðlandsins eru eftirfarandi: 

Geitland takmarkast af Hvítá að norðan, Geitá að vestan og Langjökli að sunnan og 

austan, í samræmi við landamerkjabréf dags. 21. október 1921. Að öðru leyti vísast til 

meðfylgjandi uppdráttar. 
Um friðlandið gilda eftirfarandi reglur: 

Mannvirkjagerð og jarðrask allt er bannað án leyfis Náttúruverndarráðs. 

Óheimilt er að beita búfé innan friðlandsins næstu 10 árin a. m. k. 

Umferð vélknúinna ökutækja er óheimil utan vega og merktra slóða. 

Öllum er heimil för um friðlandið, enda sé góðrar umgengni gætt. 

Óheimilt er að skerða gróður, trufla dýralíf eða raska jarðmyndunum. m
t
 

Reglur um beit búfjár innan friðlandsins verða endurskoðaðar að 10 árum Hðnum. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi náttúruverndarráðs. 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni, sem tekur gildi við birtingu þessarar auglýsing- 

ar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 3. júní 1986. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 
Runólfur Þórarinsson.
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AUGLYSING 
um friðland á ströndinni við Stapa og Hellna. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur náttúruverndarráð 

fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa ströndina við Stapa og Hellna í Breiðuvíkurhreppi, 

Snæfellsnessýslu, og er ströndin friðland. 
Mörk friðlandsins eru eftirfarandi: 

Vesturmörk eru frá Brúnkolluholti, um brún sjávarhamra fast ofan við fjöruna, að viki Í 

Hellnavík stuttu norðan Gíslabæjar, en rétt sunnan bílastæðis. Þaðan fylgja mörkin 

veginum, sjávarmegin að Hellnahrauni og síðan að suðurmörkum sumarbústaðarlóðar 

(Hraunhamars) við hraunið og í því. Þá tekur við belti frá ströndinni að línu, sem dregin er 

100 m norðan hins forna sýsluvegar, allt að austurjaðri Hellnahrauns. eftir það tekur við 50 

m breitt belti meðfram ströndinni (sjávarhömrum) að vegi norðan við Eyri og fylgir honum 

suðvestur að heimreið við Eiríksbúð. Þaðan ræður heimreiðin að Eiríksbúð. Þá tekur við 

belti 15 m breitt frá ströndinni (sjávarhömrum) talið að læk, sem fellur undan Klifhrauni, en 

eftir það 100 m breitt belti með ströndinni (sjávarhömrum) að Grísatossá. 

Sjávarmegin fylgja mörk friðlandsins stórstraumsfjöru. Auk þess teljast til friðlandsins 

öll sker, er liggja úti fyrir ströndinni. 
Um friðlandið gilda eftirfarandi reglur: 

1. Mannvirkjagerð og annað jarðrask er háð leyfi Náttúruverndarráðs. 

2. Nýting núverandi húsakosts, útgerðaraðstöðu, túna og hlunninda á friðlandinu helst svo 

sem verið hefur. 

3. Náttúruverndarráð og landeigendur hafa samráð um þau mál, sem varða hafnir, 

lendingu og sjóhús og aðstöðu til útræðis á friðlandinu, svo sem viðhald mannvirkja og 

umgengni. 

4. Umferð gangandi manna um friðlandið er heimil. Óheimilt er að raska jarðmyndunum, 

trufla fuglalíf og skerða gróður. Þá er óheimilt að tjalda í friðlandinu. Náttúruverndar- 

ráð setur nánari reglur um réttindi og skyldur þeirra, sem um friðlandið fara. 

5. Náttúruverndarráð stuðlar að því í samráði við landeigendur og aðra, sem hlut eiga að 

máli, að sögulegum minjum sé við haldið. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess, sem fer með 

umboð ráðsins. 
Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni, sem tekur gildi við birtingu þessarar auglýsing- 

ar í Stjórnartíðindum. Jafnframt er felld úr gildi auglýsing nr. 355/19/9 um friðland á 

ströndinni við Stapa og Helina. 

Menntamálaráðuneytið, 3. júní 1988. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 
Runólfur Þórarinsson.
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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 

VAÐNS 220... eee eres eee rkrne kr. 58,86 

Par til vatnsmælir hefur verid settur upp og ef vatnsmælir bilar, åætlar hitaveitan 

vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. Hitaveitan lætur húseigendum í té 

aukamæla, ef þess er óskað. 

4. gr. 

Jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkunina innheimtist fyrir hvern mæli á mánuði eftirfarandi 

fastagjald. 

a) fyrir mæla tilog með “—l“ .....0..2..0 0. kr. 606,65 

b) fyrir mæla till/í“—2“ ........0.0.0 0000 kr kk rr kkk ker rkrer kr. 1 213,38 

5. gr . gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir 

mælisálestur. 
Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og/eða fækka 

gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það kr. 364,54. 

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. 

/. ET. 

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

byggingar aðrar en bifreiðageymslur.
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Heimædagjåld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir hverja heimæd: 

Rúmmál húsa Heimæðargjald 

(utanmál) 
Allt að 500 m kr. 47 241.00 + 94,48 kr/m" 
500—2 000 m? kr. 93 724,00 fyrir  500m”+ 63,09 kr/m? par yfir 
2 000—6 000 m kr. 188 965,00 fyrir 2 000m7+ 47,23 kr/m" bar yfir 

Meira en 6 000 m? kr. 377 931,00 fyrir 6 000m"+ 36,45 kr/m" bar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 
þágreiða 20.00.0000... ke nen kn enken ennen FR kr. 7 485,00 
í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

8. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 

en nemur breytingum, sem á nefndri vísitölu verða, enda séu breytingar staðfestar af 

iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

9. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkrætt. 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. 

lll. KAFLI 

10. gr. 

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

11. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskipta- 
manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi. sem 
hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 
opnun á ný, greiðir sá sem vanskilum veldur ...........0.0..... kr. 675,00 
hverju sinni. 

12. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum mælum, 

hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. 

Er húseiganda skylt að hlíta fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum 

ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Eyra er hér með staðfest 

samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 21. júní 1988. Jafnframt er úr 
gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 91, 17. febrúar 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 3. júní 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladótir.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Menningarsjóð Iðnaðarbankans útgefin á 

venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 8. júní 1988 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Menningarsjóð Íðnaðarbankans. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Menningarsjóður Iðnaðarbankans og er stofnaður í tilefni at 35 ára 

afmæli bankans. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 300 þúsund krónur er haldast skal óskert 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er: 

. Að styðja íslenska menningu og listir. 

Að veita líknarmálum framgang. 

Að efla verkmenntun, vísindi og tækni. 0 
mm

 

4. gr. 

Tekjur sjóðsins eru framlög frá Iðnaðarbanka Íslands hf., sem aðalfundur ákveður 

hverju sinni, vaxtatekjur og önnur framlög sem kunna að berast sjóðnum 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn, sem bankaráð kýs til 3ja ára í senn 

6. gr. 

Stjórnin ráðstafar fé sjóðsins og ákveður úthlutun eftir eigin frumkvæði eða samkvæmt 

umsóknum. 

7. gr. 

Kostnaður greiðist af tekjum sjóðsins. 

8. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar skulu endurskoðaðir af endurskoð- 

anda Iðnaðarbankans og birtir í ársskýrslu bankans. 

9. gr. 

Skipulagsskrá þessi er samþykkt á aðalfundi Iðnaðarbanka Íslands hf. 25. mars 1988 og 

getur eingöngu aðalfundur tekið ákvörðun um breytingar á henni eða að leggja sjóðinn 

niður. Verði sjóðurinn lagður niður renna eignir hans til Listasafns Íslands og Háskóla 

Íslands að jöfnu.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Bókakaupasjóð Háskólans á Akureyri, útgefin á 

venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 6. júní 1988. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Bókakaupasjóð Háskólans á Akureyri. 

1. gr. 

Heiti sjóðsins er: Bókakaupasjóður Háskólans á Akureyri. 

2. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru: 

— Akureyrarbær, sem lagt hefur fram 500 þús. kr. 

— Útgerðarfélag Akureyringa hf., sem lagt hefur fram 100 þús. kr. 
— Landsbanki Íslands, sem lagt hefur fram 50 þús. kr. 

— Sparisjóður Akureyrar, sem lagt hefur fram 50 þús. kr. 

Ofangreind fjárhæð, 700 þús. kr. hefur verið afhent Háskólanum á Akureyri til 
varðveislu og skal sjóðurinn alltaf vera í vörslu skólans. 

3. gr. 

Stofnfé og tekjur sjóðsins eru: 

I. Stofnframlag, sbr. 2. gr. 
2. Gjafir sem sjóðnum kunna að berast. 

3. Vaxtatekjur og aðrar tekjur af eignum sjóðsins. 

á. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja Háskólann á Akureyri til kaupa á bókum, tímaritum, 

kennsluforritum og myndböndum fyrir bókasafn skólans. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum sem eru: rektor skólans, einn fulltrúi 
fastráðinna kennara skólans og einn tilnefndur af bæjarstjórn Akureyrar. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð til 2ja ára í senn. 

6. gr. 
Stjórnin skal leitast við að ávaxta sjóðinn á sem hagkvæmastan og Öruggastan hátt 

þannig að hann nái að þjóna tilgangi sínum sem best. 

7. gr. 

Stjórnin skal ráðstafa sjóðnum á hvern þann hátt, sbr. þó 4. gr. samþykktar þessarar, 
sem hún telur þjóna best hagsmunum Háskólans á Akureyri.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hjartar Snorrasonar og Ragn- 

heiðar Torfadóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 19. maí 

1988. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Hjartar Snorrasonar og 

Ragnheiðar Torfadóttur. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Hjartar Snorrasonar og Ragnheiðar Torfadóttur. 

Heimilisfang hans er að Hvanneyri í Borgarfirði. 

2. gr. 

Sjóðurinn var stofnaður til minningar um Hjört Snorrason og Ragnheiði Torfadóttur 

skólastjórahjón á Hvanneyri af sonum þeirra á 75 ára afmæli Hvanneyrarskólans 1964. 

Stofnframlag til sjóðsins var þá kr. 50 000,00. Hefur það síðan verði aukið með 

viðbótarframlögum og ávöxtun þannig, að höfuðstóll sjóðsins var kr. 2 857 250,49 hinn 1. 

janúar 1988. 

3. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má ekki skerða, og skal ávallt leggja við hann a. m. k. “á hluta 

vaxtanna og verðbætur allar, sbr. 6. gr. Sjóðinn má auka með gjöfum og öðrum framlögum. 

4. gr. 

Hlutverk sjóðsins er: 

1. Að veita árlega bókaverðlaun þeim nemanda, sem hæsta einkunn hlýtur í verklegum 

greinum á burtfararprófi frá Bændaskólanum á Hvanneyri. Hljóti tveir eða fleiri sömu 

einkunn, sker einkunn fyrir ritgerðir úr um það, hver hlýtur verðlaunin. 

2. Að styrkja kandídata frá búvísindadeild Hvanneyrarskóla eða aðra, ef sérstaklega 

stendur á. til framhaldsnáms erlendis eða til rannsókna í búvísindum. Stjórn sjóðsins 

ákveður, hvenær styrkur er veittur. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrír menn: 

1. Skólastjóri Bændaskólans á Hvanneyri, og er hann formaður stjórnarinnar. 

2. Magnús B. Jónsson fyrrv. skólastjóri á Hvanneyri, en er hann hætir störfum í stjórninni, 

deildarstjóri búvísindadeildar Hvanneyrarskólans. 

3. Einn af niðjum þeirra Hjartar og Ragnheiðar, í fyrstu Torfi sonur þeirra, sem tilnefnir 

varamann fyrir sig. Er Torfi fer ú sjóðsstjórninni, tekur varamaðurinn sæti aðalmanns í 

stjórninni og tilnefnir varamann sinn og eftirmann og svo koll af kolli. 

6. gr. 

Sjóðsstjórnin skal varðveita eignir sjóðsins. Sjóðinn skal ávaxta í verðtryggðum 

skuldabréfum, spariskírteinum ríkissjóðs eða með öðrum álíka hætti, sem sjóðsstjórnin 

er sammála um, að telja megi jafnöruggan.
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Reikningur sjóðsins skal fylgja ársreikningum Hvanneyrarskólans og endurskoðast á 
sama hátt og þeir. Reikningurinn skal birtur í skýrslum skólans. Reikningsár sjóðsins er 
almanaksárið. 

7. gr. 

Verði sú breyting á Hvanneyrarskóla, að breyta þurfi skipulagsskrá þessari, til þess að 

sjóðurinn nái tilgangi sínum, skal landbúnaðarráðuneytinu heimilt að gera slíkar 
breytingar á henni að höfðu samráði við stjórn sjóðsins. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagskrá þessari. 

2. júní 1988 Nr. 289 

REGLUGERÐ 

um jöfnunarálag á innflutt hús og húshluta. 

1. gr. 

Við innflutning á forsmíðuðum byggingum og sérstaklega tilsniðnum byggingahlutum 
skal greiða í ríkissjóð jöfnunarálag í tveimur gjaldflokkum, af vörum sem flokkast í eftirtalin 

tollskrárnúmer í viðauka 1 við lög nr. 55/1987, tollalög, sbr. lög nr. 96/1987, um breyting á 
þeim lögum: 

A. Af vörum í tnr. 4418.9001, 6810.9100, 7308.9001, 7610.9002 og 9406.0009 greiðist 6% 
gjald. 

B. Af vörum í tnr. 9406.0001 greiðist 3% gjald. 

Jöfnunarálag skal lagt á tollverð álagsskyldra vara eins og það er ákveðið samkvæmt 

ákvæðum 8.—10. gr. tollalaga nr. 55/1987. 

2 2. gr. 
Jöfnunarálag skal innheimt með aðflutningsgjöldum við tollafgreiðslu álagsskyldra vara 

og skal gerð grein fyrir því í reit 40 í aðflutningsskýrslu. 

3. gr. 

Að því leyti sem eigi er ákveðið í reglugerð þessari um úrskurð um flokkun til 

álagsskyldu, álagningu, innheimtu, stöðvun tollafgreiðslu, veð, sektir, viðurlög, refsingar og 
aðra framkvæmd varðandi jöfnunarálag af innfluttum álagsskyldum vörum samkvæmt 1. gr. 

skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði laga nr. 55/1987, tollalaga, með áorðnum 
breytingum svo og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 120. gr. laga nr. 55 30. mars 1987, tollalaga, til að 

öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 2. júní 1988. 

F. h.r. 

Sigurgeir Jónsson.   
Guðrún Ásta Sigurðardóttir.



Nr. 290 662 2. juni 1988 

REGLUR 

um breytingu á reglum nr. 160/1986 um þátttöku ríkisins í kostnaði 

vegna hjálpartækja fyrir heyrnarskerta, með síðari breytingum. 

1. gr. 

2. gr. orðist svo: 
Ríkissjóður greiðir nauðsynleg heyrnartæki, sem hér segir: 

I. Fyrir börn og unglinga til loka skólaskyldu 100% 

2.  Eyrir 18 ára og eldri 60% 

en þó aldrei hærri upphæð en sem nemur kr. 14 000. 

3. Fyrir þá, sem nota þurfa tvö tæki samtímis og eru 18 ára og eldri 70% 

en þó aldrei hærri upphæð en sem nemur kr. 28 000. 

Stjórn Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands er heimilt að fenginni rökstuddri umsókn 

að auka þátttöku ríkissjóðs skv. 2. og 3. gr. í 80% , sé um að ræða verulega heyrnarskerðingu 

að mati yfiræknis stöðvarinnar. 

2. gr. 

Ofangreindar reglur, sem öðlast gildi frá og með 1. júlí 1988, eru settar með stoð í 5. gr. 

laga nr. 35/1980 um Heyrnar- og talmeinastöð Íslands að fengnum tillögum stjórnar 

stöðvarinnar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2. júní 1988. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 291 8. júní 1988 

REGLUGERÐ 

um bann við netaveiðum fiskiskipa 1. júlí — 15. ágúst 1988. 

1. gr. 

Á tímabilinu frá og með 1. júlí 1988 til og með 15. ágúst 1988 eru allar þorskfiskneta- 

veiðar bannaðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

2. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. $1 31. maí 

1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

3. 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 mál. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. júní 1988. 

F. hr. 

Jón B. Jónasson. 
Þórður Eyþórsson.
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AUGLYSING 
um breytingu á starfsleyfi fiskimjölsverksmiðju Hafsíldar hf., 

frá 30. september 1985. 

1. gr. 

2. gr. 9. tl. orðist svo: 
Lykteyðing skal framkvæmd með þvotta- og þéttiturni, sem kælir útblásturinn niður og 

með brennslu lyktarefnanna. Lykteyðing við brennslu skal vera jafngóð og eftir hitun í lofti í 

7000C í 'á úr sekúndu. Við hönnun lykteyðingarbúnaðarins skal tillit taka til orkuendur- 
vinnslusjónarmiða. 

2. gr. 
3. gr. 5. tl. orðist svo: 
Lotthreinsibúnaður, sbr. gr. 2.9. skal taka til starfa fyrir 31. desember 1988. 

3. gr. 
Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við $. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun. sbr. 3. gr. laga nr. 109/ 
1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. maí 1988. 

Guðmundur Bjarnason. - 

Íngimar Sigurðsson. 

7. júní 1988 Nr. 203 
SAMÞYKKT 

um hundahald í Hveragerði. 

1. gr. 

Hundahald er bannað í lögsagnarumdæmi Hveragerðis. 

2. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt að veita mönnum búsettum í bænum undanþágu frá 1. gr. og leyfi 
til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a. Leyfi skal bundið við nafn og heimili lögráða einstaklinga og óheimilt að framselja það. 

Leyfið er og bundið við hund þann, sem sótt er um heimild fyrir hverju sinni. 
b. Ef sótt er um leyfi til að halda hund í sambýlishúsi, skal skriflegt samþykki sameigenda 

fylgja umsókn. 

c. Greiða skal í bæjarsjóð leyfisgjald og setur bæjarstjórn árlega gjaldskrá, sem heilbrigð- 
isráðherra staðfestir. Gjaldið skal greitt um leið og lögboðin hundahreinsun fer fram 
sbr. e. lið. Hundar, sem blindir eða sjónskertir þurfa á að halda vegna fötlunar sinnar, 

leitarhundar, svo og hundar sem notaðir eru við búrekstur á lögbýli eru undanþegnir 

þessu gjaldi, en vegna þeirra skal þó greiddur kostnaður við hreinsun og afhendingu 
merkja sbr. f. lið. 

d. Skylt er leyfishafa að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu tryggingarfé- 

lagi, þannig að tryggt sé að tryggingin nái til alls þess tjóns, sem dýrið kann að valda, 
mönnum, dýrum, gróðri og munum.
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Lágmarkstryggingaupphæð skal vera kr. 10 000 000 (tíu milljónir). Vottorð um iðgjalda- 

greiðslu tryggingar skal framvísað þegar sótt er um undanþágu til hundahalds og þegar 

greitt er samkv. c lið þessarar greinar. 

Hundar skulu færðir árlega til hreinsunar, sem fer fram í samræmi við reglugerð nr. 201/ 

1957 um varnir gegn sullaveiki. 

/ Hundurinn skal ávallt bera ól um hálsinn. Á ólinni skal vera plata með ágreyptu númeri 

hundsins. 
Leyfishafi skal gæta þess vel, að hundur hans valdi ekki hættu, óþægindum eða 

óþrifnaði né raski ró manna. 
Leyfishafa er skylt að fjarlægja saur eftir hundinn á tryggilegan hátt. 

. Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í fylgd með manni, sem 

hefur fullt vald yfir honum. Eigi er heimilt að fara með hundinn inn á leikvelli, né í 

skóla, íþróttahús, dagvistir, sjúkrahús, sundstaði, almennar skrifstofur, samkomuhús 

og verslanir, svo og starfsstöðvar hvaða nafni sem þær nefnast, þar sem úrvinnsla, 

ræktun, meðferð eða geymsla matvæla á sér stað. 

3. gr. 

Umsókn um leyfi til hundahalds skal leggja fram til bæjarstjórnar, eða fulltrúa hennar á 

þar til gerðum eyðublöðum. Með umsókninni skal fylgja litmynd af hundinum. 

Umbeðið leyfi skal aðeins gefa út að fengnu samþykki bæjarráðs eða bæjarstjórnar. 

Upplýsingar um hundinn skal færa í þar til gerða bók. Þar skal einnig skrá nafn og 

heimilisfang leyfishafa. Lögreglustjóra og heilbrigðisfulltrúa skulu send afrit af leyfis- 

bréfi. 

á, gr. 

Ef leyfishafi brýtur gegn ákvæðum samþykktar þessarar eða öðrum reglum, sem um 

hundahald gilda, afturkallast leyfið sjálfkrafa. Einnig getur bæjarstjórn afturkallað öll 

leyfi til hundahalds telji hún þess brýna þörf. Við fyrsta brot, ef lítilvægt er, skal veita 

viðkomandi skriflega áminningu. 

5. gr. 

Hundaeftirlitsmadur skal vera starfandi í Hveragerði. Skal hann annast framkvæmd og 

eftirlit með hundahaldi, í samráði við heilbrigðisfulltrúa, og undir stjórn bæjarstjóra, og 

getur hann leitað aðstoðar lögregluyfirvalda, þegar þörf krefur. Bæjarstjórn getur sett 

nánari ákvæði um framkvæmd samþykktar þessarar, svo sem um eftirlit, hreinsun, 

hundageymslu o.fl. 

6. gr. 

Óleyfilegir hundar og hundar sem ganga lausir á almannafæri, skulu handsamaðir og 

færðir í sérstaka hundageymslu. Kostnaður við handsömun og geymslu hunds greiðir 

eigandi við afhendingu. Bæjarstjórn setur árlega gjaldskrá þar um, sbr. 2. gr. 

Hættulegum hundum og hundum sem ekki er leyfi fyrir skal þegar lóga. 

Öðrum hundum má lóga. sé þeirra ekki vitjað innan 2ja sólarhringa frá handsömun 

þeirra. 

7. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum eða varðhaldi. Með brot út af samþykkt 

þessari skal farið að hætti laga um meðferð opinberra mála og að öðru leyti í samræmi 

við ákvæði laga nr. 109/1984, VI. og VII. katla.
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8. gr. 

Framanskráð samþykkt bæjarstjórnar Hveragerðis, staðfestist hér með skv. 22. gr. laga 
nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og 1. gr. laga nr. 7/1953 um 
hundahald og varnir gegn sullaveiki, til að öðlast gildi þegar við birtingu. 
Jafnframt fellur úr gildi samþykkt nr. 510/1975 um hundahald í Hveragerði með 
breytingu nr. 597/1982. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Allir hundaeigendur í Hveragerði skulu láta skrá/endurskrá hunda sína samkvæmt 
ákvæðum 2. gr. Að liðnum Í mánuði frá gildistöku samþykktar þessarar skal fara með 

alla hunda skv. ákvæðum 6. gr. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 7. júní 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

Íngimar Sigurðsson. 

7. júní 1988 Nr. 294 

GJALDSKRÁ 
fyrir hundahald í Hveragerði. 

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 1988. Gjaldið greiðist fyrirfram fyrir tímabilið. 

2 2. gr. 
Gjald fyrir töku á hundum sbr. 4. og 6. gr. samþykktar um hundahald í Hveragerði, skal 

vera kr. 1 000 í annað skipti, kr. 1 500 í þriðja skipti og kr. 3 000 í fjórða skipti. Í fyrsta skipti 
skal veita skriflega áminningu, nema sé um alvarleg brot að ræða. 

3. gr. 
Ofangreind gjaldskrá sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Hveragerðis staðfestist 

hér með skv. 22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og öðlast þegar 

gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Eindagi leyfisgjalds er Í mánuði frá gildistöku samþykktar þessarar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 7. júní 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

Íngimar Sigurðsson.
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AUGLYSING 
um umferð í Reykjavík. 

3. júní 1988 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið 

1. að einstefna verði á Skúlagötu frá þeim stað, er Sætún kemur inn á Skúlagötu, að 

Skúlatorgi. 
2. að vinstri beygja af Sætúni inn á Skúlatorg verði bönnuð. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 21. júní 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 3. júní 1966. 

Böðvar Bragason. 

Nr. 296 1. júní 1988 

AUGLÝSING 

um umferð á Akranesi. 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu bæjarstjórn- 

ar hefur verið ákveðið að biðskylda verði á Vesturgötu gagnvart Esjubraut. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 15. júní 1988. 

Bæjarfógetinn á Akranesi, 1. júní 1988. 

e.u. 

Tryggvi Bjarnason, ftr. 

Nr. 297 8. juni 1988 

AUGLYSING 

um staðfestingu á deiliskipulagi á Akranesi. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 3. júní 1988 

staðfest deiliskipulagsuppdrátt af svæði á Akranesi sem markast af Dalbraut, Esjubraut, 

Þjóðbraut og Stillholti. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem skipulagslög nr. 19/1964 gera ráð fyrir 

og hefur verið samþykktur af bæjarstjórn Akraneskaupstaðar og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. júní 1988. 

F.h.r. 

Húnbogi Þorsteinsson. 
  Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Stjórnartíðindi B 39, nr. 282—-297. Útgáfudagur 20. júní 1988.
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REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum fyrir Austfjörðum. 

1. gr. 
Frá og með 24. júní 1988 eru allar togveiðar með botn- og flotvörpu bannaðar á svæði, 

sem markast af eftirfarandi punktum: 

I. 649 027 54 N — 139 137 12 V 

2. 649 017 05 N — 13% 38 47 V 

3. 64927 13 N — 13% 14' 20 V 

4. 64% 337 59 N — 12? 317 37 V 

5. 649 097 75 N — 12? 53” 84 V 

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 g gildi 24. júní 1988 og birtist til eftirbreytni öllum þeim 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 267, 27. maí 1988. um bann við 
togveiðum út af Austfjörðum. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 23. júní 1988. 

F.h.r. 

Árni Kolbeinsson. 

Þórður Eyþórsson. 

8. júní 1988 Nr. 299 

AUGLÝSING 
um umferð á Siglufirði. 

Að fengum tillögum bæjarstjórnar Siglufjarðar og samkvæmt heimild í 81. gr. 
umferðarlaga nr. 50/1987 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð á Siglufirði: 

I. Á öllum stöðum verður eingöngu leyft að stöðva eða leggja ökutæki í samræmi við 2. 
mgr. 27. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. 
Bannað er að leggja ökutækjum á Aðalgötu, milli Túngötu og Lækjargötu. 
Túngata nýtur aðalbrautarréttar fyrir umferð af Þormóðsgötu (stöðvunarskylda}. D

O
N
 

B 47 

Rikisprentsmidjan Gutenberg



Nr. 299 668 8. júní 1988 

4. Merkið A6 (biðskylda) verður sett upp á eftirtöldum stöðum og verður umferðarréttur í 

samræmi við það; 

a) Allar botngötur í Norðurtúni. 
b) Á Laugarveg við Hafnartún. 
c) Á Norðurtún við Langeyrarveg. 
d) Nyrst á Hverfisgötu syðri. 
e) Beggja vegna á Hvanneyrarbraut inn á Þormóðsgötu. 

f) Beggja vegna á Hlíðarveg inn á Þormóðsgötu. 

g) Beggja vegna á Tjarnargötu inn á Aðalgötu. 
h) Beggja vegna á Vetrarbraut inn á Gránugötu. 

i) Beggja vegna á Grundargötu inn á Gránugötu. 

5. Gránugata verði tvístefnuakstursgata og aðalbraut milli Suðurgötu og Tjarnargötu og 

verður bannað að leggja ökutækjum á henni. 

6. Eyrargata verður aðalbraut á milli Túngötu og Vetrarbrautar. 

Lækjargata verður einstefnuakstursgata frá Eyrargötu að Aðalgötu, þ.e.a.s. til suðurs. 

8. Hámarkshraði innan bæjarmarkanna verður 35 km. á klst. 

Auglýsing þessi öðlast gildi þann 1. júlí 1988. 

> 

Lögreglustjórinn á Siglufirði, 8. júní 1988. 

Hjörtur 0. Aðalsteinsson, settur. 

Nr. 300 14. júní 1988 

SAMÞYKKI 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í Norður-Ísafjarðarsýslu 

nr. 474 19. nóvember 1979. 

l. gr. 

Á 2. gr. samþykktarinnar er gerð eftirfarandi breyting: 

Nauteyrarhreppur: 

10. Nauteyrarvegur II af Snæfjallastrandavegi að Nauteyri 1l. 

Samþykkt þessi, sem sýsluneind Norður-Ísafjarðarsýslu hefur samið og samþykkt 

samkvæmt 19. gr. vegalaga nr. 6/1977, sbr. lög nr. 30/1983, 38/1983 og 55/1988, staðfestist 

hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 14. júní 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Halldór S. Kristjánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 40, nr. 298—-300. Útgáfudagur 23. júní 1988.
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AUGLÝSING 
im breytingu á aðalskipulagi Akureyrar. 

VANN ósk bæjarstjórnar Akureyrar hefur s skipulagsstjórn hinn Í. 

st, sbr. 3. og 4. mgr. 19. ør. : 

yrar ad stofnanasvædi å reit, 
DA Y 
Porunnarstræti o 

  

rúní 1988, fallist á 

19/1964, þá breytingu á aðalskipulagi 

arkast taf í Munkaþve "rárstræti, Helgamagrastræti, 
> nyrstu íbúðarhúsalóðunum 

tekið undir íbúðir. 

    

      milli tveggja síðastnefndu gatnanna, verði 

Félagsmálaráðuneytið, 8. júní 191 

  

F. hr. 

Húnbogi Þorsteinsson 

ður Snæ björns 
  

Hólmfi     

Nr. 302 
REGLUGERÐ 

um hækkun fjárhæða (frítekjumarks) skv. 1. tl. 1. mgr. 19. gr. laga 

nr. 67/1971 um almannatryggingar. 

Fjárhæðir 1. ti. 1     
' frá og með Í. 

  

í . gr. lag 111971 med sidari breytingum, skulu vera sem 
juli 1988: 

rhædir annarra årstekn: 

  

feyris a lifey þega er almannatrygginga (og tekn 
m ekki skerðir rétt til Í uppbótar á líf     

   

2ginga (0; a barna), 

ri (tekjutryggingar): 

A kr. 127 980 

HR kr. 179 145 

2. gr 
lugerð þessi er sett samkvæmt 79. gr laga nr. 67/1971 um almannatryggingar. með 

reytingum 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. júní 1988. 

Guðmundur Bjarnason 

Páll Sign. JSSON 

Ríkisprentsmið Gutenberg



SAMÞYKKT 

um stjórn Blönduóssbæjar og fundarsköp bæjars stjórnar. 

Um skipan bæjar: 

  

Bæjarstjórn Blönduóssbæjar er 

sveitarstjórnarlaga nr.  8/1986,. S 

  

Starfstímabil | bæi rstjorne ar hefs 

gildir til j 

cosmngum og 

  

    

  

   
Bæj > 

annarra laga. 

bæjarins, að svo miklt 

   Bæjarstjórn skal gæta 

sameiginlegum velferðarmálum 

          

      

   

  

    

Bæjarstjórn annast þau “ 

samþy! kktum. Þá getur b 

bæjarins sérstaklega enda sé 

  

jarstjórr 

Meðal verketna bæ! 

Að kjósa forseta. og va 

stjórnir skv. VIL. | 
skoðunarmenn 

sveitarstjórnarl: 

skv. VII. katla 

Að setja samþy 

Að stjórna fy 

stjórnarlaga sbr 

4. Að ákveða stj 

   

RD 
DI

 

# Um fjármálastjórn bæjarins. 

Á fyrsta ári hvers kjörtímabils skal 

; fjármál bæjarins, og skal þessi Priggla ára í 

. Aj etlun 

       

  

framkvæmdir og 

gerd årlegrar fjårhagsåætlunar I 

afgreidslu fjårhagsåætlunarinna 

  

      



  

   
    

   

stofnana fyrir 

æjarstjórn sbr. 24. gr. 

      
   

æti "Unal í samræmi við form ársreil 
      

t rekstra 

    

   justofna 

fðstölun 

um nýtir    

    

     

  

      

fjármálastjórn bæjarins á 

ejarsjóði nema heimild sé til 

bundin eða samþykkt af bæj 

  

| áætlunar, skal hún jafn- 

þeirra útgjalda s.s. með lækkun annarra framt taka 

útgjalda, auknum tekij 

  

   

   
   
     

Hafi forsendur fyrir 

hafa „orðið verulega 
s.s. ef verðlagsbreytingar 

heimilt að endurskoða 

ðu í bæjarstjórn, 
ð1 og dagskrá 

        sáætlur ina. Slíkar breytingar afgreiðir bæjarstjórn við eina umræ 
' ” bæjarful trúi um með funda 

"larhringum fyrir bæjarstjórnarfund. 

  

   

Ii. g me
g 

      
   

arstjårn skal hafa lokið fullna 

hans eigi sidar en f junilok år hvert sky 

laga. Eintak af ársreikn ing nu 

31. juli år hvert. 

bæjars 

  

greiðslu ársreikninga bæjarsjóðs og fyrirtækja 
gr. sveitarstjórnarlaga sbr. 82. og 83. gr. sömu 
gstotu Íslands og télagsmálaráðuneytinu fyrir 

'v. 2. mgr. 88. gr. sveitarstjórnarlaga liggja við vanrækslu 
g skilum ársreikninga. 

   
. 88. 

al de 3 skal senda Í     
   

    

HL KAFLI 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

gr. 
Bæjarstjórn heldur reglulega fundi tvisvar í hverjum mánuði, fyrsta og þriðja 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. 

Aukatundi skal halda í bæjarstjórn eftir því sem þörf krefur að mati bæjarstjóra og/eða 
forseta bæjarstjórnar, og skylt er að halda aukafund í bæjarstjórn, ef a.m.k. þriðjungur 
bæjarfulltrúa krefst þ 
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Aldursforseti nýkjörinnar t ejarstjórnina saman til fyr 

að afloknum bæjarstjórnarkosni 

sbr. 2. gr. samþy kktar þessar 

        

ögum eftir að hún tekur v iðs 

síðar en 30 dögum eftir kjörda 

   ra að boða nýkjörinnar 

    

Bæjarstjóri, sbr 

  

jafnframt fundarstað, ] g 

Bæjarbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær bæjarstjórnarfundir eru 

haldnir. 

15 gr 

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjars indar. og skal dagskráin fy Á     
dagskrá bæjarstjórnarfur ndar skal taka: 

I. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar for: 

stjórna á vegum bæjarstj jo 

fastra starfsmanna bæjarins. 

jórnar, kosningar nefnda, ráð: 

  

        rnar, svo og kosni eða ráðningar bæjarstjóra og ann 

   

         
    

   

  

   

2. Fundargerðir bæjarráðs, nefnda. ráða og stjórna á vegum bæjarins, Ó svo mikli 

leyti, sem bæjarstjórn þarf að s amp) kkja ályktanir, sem í þeim sbr. 6l. gr 

san nbykktar bessarar. 

3 

sem bæjar sr 

Bæjarstj 

bæjar fulltrúur 

  

00 aukafundar í Dæjarstjörn ísa 

dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir fund 

  

    | setur fyrsta 

seti bæjarstjórnar hefur verið kjörinn 

irstjórnar skal kjörinn til ei 

jörinn forseti, 

  

      

    

   

  

atkvæði jú



22. júní 1988 673 Nr. 303 

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 ræður sérstakan skrifara utan bæjarstjórnar til eins árs Í senn á sama fundi 
og forsetakosning fer fram. 

Skrifari skal telja saman atkvæði við kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram í 
bæjarstjórn. 

20. gr. 

Bæjarstjórnarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum byggingarlaga og 
byggingarreglugerðar um aðgang fatlaðs fólks. 

Bæjarstjórnarfund skal að jafnaði halda í heyranda hljóði og almenningi heimilaður 

aðgangur að þeim, eftir því sem húsrúm leyfir. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum s.s. viðkvæm 

einkamál manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna bæjarins. að rædd verði 
fyrir luktum dyrum. Jafnframt getur bæjarstjórn ákveðið að bæjarstjórnarfundur, þar sem 

eingöngu er fjallað um slík mál, verði haldinn fyrir luktum dyrum. Tillaga um að mál skuli 
rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd umræðulaust í bæjarstjórn. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 
bæjarstjórn. 

21. gr. 

Bæjarstjórnarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur bæjarfulltrúa er á fundi. 
Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

22. gr. 
Forseti bæjarstjórnar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 

stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi, 
þegar dagskrá hans er tæmd. Forseti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má 
úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. Forseti sér um, að allt fari skipulega og löglega 
fram á bæjarstjórnarfundum og er bæjarfulltrúum skylt að lúta valdi hans að því er varðar 
fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur forseti vísað honum úr 
fundarsal. Leyfi forseta þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á bæjarstjórnar- 
fundum. 

23. gr. 
Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í bæjarstjórn í þeirri röð, sem þau eru á dagskrá, 

nema forseti eða bæjarstjórn ákveði annað. 
Heimilt er að taka til meðferðar á bæjarstjórnarfundi mál. sem ekki hefur verið á 

dagskrá, ef 2/3 viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði.
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24. gr 24. gT. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

1. Fjárhagsáætlun bæjarins. 
2. Ársreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 

3. Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

4. Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

25. gr. 

Bæjarfulltrúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo 

sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé bæjarfulltrúi forfallaður um stundarsakir skal 

hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til bæjarstjóra, sem boðar þá varamann hans á fund. 

Bæjarfulltrúa. sem forfallast um stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans 

taki sæti á bæjarstjórnarfundi ella tekur varamaður sæti samkvæmt ákvæðum 1. og 2. mgr. 

35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur 

hann atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulltrúi. 

Bæjarstjórn getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á bæjar- 

stjórnarfundi. 

26. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti af því. Honum er þó heimilt að gera stuttlega 

grein fyrir afstöðu sinni. Bæjarstjórn sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. 

Bæjarfulltrúi, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrúa, 

sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að skýra forseta bæjarstjórnar frá því. 
Bæjarfulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar 

við umræðu og afgreiðslu þess. 

21. gr. 

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. 

Bæjarfulltrúi, sem taka vill til máls, skal óska heimildar forseta. Að jafnaði skulu 

bæjarfulltrúar taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Víkja má frá þeirri 

reglu, ef um er að ræða bæjarstjóra, framsögumann í máli eða bæjarfulltrúa, sem óskar að 

gera stutta athugasemd eða koma leiðréttingu á framfæri. Hafi tveir eða fleiri bæjarfulltrúar 

kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður forseti, í hvaða röð þeir skuli tala. Bæjarfulltrúi skal flytja 

mál sitt úr ræðustól nema forseti leyfi annað. 

28. gr. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Þegar til umræðu er fundargerð bæjarráðs, 

annarrar nefndar, ráða eða stjórna, skal bæjarfulltrúi taka fram, hvaða lið/liði fundargerðar- 

innar hann óskar að ræða. 

Bæjarfulltrúi má tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó bæjarfulltrúa að 

taka oftar til máls, til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd við fundarsköp. 

Bæjarstjóri, flutningsmaður tillögu eða framsögumaður (talsmaður flutningsmanna) mega 

þó tala oftar en tvisvar við hverja umræðu máls. 

Ekki má bæjarfulltrúi lesa upp prentað mál við umræður í bæjarstjórn nema með leyfi 

forseta.
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29. gr. 
Beri bæjarfulltrúi aðra menn brigslum, skal forseti víta hann. Forseti getur lagt til við 

bæjarstjórn, að bæjarfulltrúi, sem víttur hefur verið tvisvar á sama fundi. verði sviptur 
málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist bæjarfulltrúi ekki 
úrskurði forseta eða bæjarstjórnar eða ef óregla kemur upp á fundi, skal forseti gera 
fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi, ef nauðsyn krefur. 

Q 

30. gr 
Telji forseti umræður dragast úr hófi fram. getur hann lagt fram dagskrártillögu um, að 

ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðum verði lokið á tilteknum tíma eða 
umræðum um mál verði lokið þá þegar. Hver bæjarfulltrúi getur og borið fram slíkar 
tillögur. Bæjarstjórn afgreiðir tillögur um takmörkun umræðna umræðulaust. Ekki má þó 
takmarka umræðu um mál svo, að hún standi skemur en tvær klukkustundir. ef einhver 
bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhagsáætlun eru ekki háðar ákvæðum 
greinar þessarar. 

31. gr. 
Bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu, frávísunartillögu eða 

frestunartillögu við hvert það mál. sem til umræðu er á fundi. Slíkar tillögur skulu vera 
skriflegar, ef forseti óskar. Forseti ákveður, í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar tillögur 
eru teknar til afgreiðslu. 

32. gr. 
Mál er afgreitt í bæjarstjórn með því að samþykkja það eða fella það, vísa því frá 

bæjarstjórn eða vísa því til afgreiðslu bæjarráðs, annarrar nefndar. ráðs eða stjórnar eða 
bæjarstjóra. Máli, sem bæjarstjórn ber að lögum að afgreiða, verður þó eigi vísað til 
afgreiðslu annarra. Bæjarstjórn er heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða 
mál, sem að lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma. 

  

33. gr. 
Atkvæðagreiðsla á bæjarstjórnarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

Forseti biður þá bæjarfulltrúa sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að því 
búnu leitar forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum atkvæða- 
greiðslunnar. 

Ef mál er svo vaxið, að forseti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það. 
skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæðagreiðslu nema 
athugasemd verði við það gerð. 

Forseti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber forseta að láta 
fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur bæjarfulltrúa óskar þess. 

Við 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, 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 tl 

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. 
Bæjarstjórn getur ákveðið, að umræður á bæjarstjórnarfundum skuli hljóðritaðar eða 

teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið, skal bæjarstjórn setja um það nánari 

reglur. 

IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

36. gr. 

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

dagskrá bæjarstjórnarfundar, enda tilkynni hann það bæjarstjóra skriflega a.m.k. þremur 

sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

Bæjarfulltrúa er bæði rétt og skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögmæt 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 óhætilegs 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. 

dl. gr. 
Bæjartulltrúi 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. 

dd. gr. 
Bæjarfulltrúi skal fá hæfilega þóknun úr bæjarsjóði fyrir störf sín í bæjarstjórn. Takist 

bæjarfulltrúi á hendur ferð á vegum bæjarins skv. ákvörðun bæjarstjórnar á hann rétt á 
greiðslu hæfilegs ferða- og dvalarkostnaðar. 

Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur skv. 1. 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- 

fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti sitt, 
meðan þannig hagar til. 

47. gr. 
Åkvædi bessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrua gilda einnig um varamenn, sem 

sitja bæjarstjórnarfundi.
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V. KAFLI 

Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum 

laga, reglugerða og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar 

hlutfallskosningar, ef einhver bæjarfulltrúi óskar þess. 

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana bæjarins eru ekki kjörgengir Í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá. 

49. gr. 

Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa þrjá 

bæjarfulltrúa í bæjarráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalfulltrúar í bæjarstjórn eru 

einir kjörgengir sem aðalmenn og varamenn í bæjarráð. 

Bæjarstjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétti, en atkvæðisrétt hefur hann 

því aðeins að hann sé bæjarfulltrúi og kjörinn í bæjarráð. 

Bæjarstjórn getur heimilað flokki eða framboðsaðila, sem fulltrúa á í bæjarstjórn en 

ekki hefur fengið kjörinn bæjarráðsmann, að tilnefna fulltrúa ul 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 einu sinni í viku á hverjum fimmtudegi kl. 16.00. 

Aukafundi skal halda, ef bæjarstjóri, formaður bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn 

óska þess. 

51. gr. 

Bæjarstjóri undirbýr bæjarrådsfundi. Hann sér um, ad bæjarråd sé boðað til fundar 

með skriflegu fundarboði ásamt dagskrá a.m.k. einum sólarhring fyrir fund. Geti 

bæjarráðsmaður ekki sótt fund, skal hann að jafnaði boða varamann sinn eða hlutast til um, 

að varamaður verði boðaður. Hafi bæjarstjóri fengið vitneskju um forföll bæjarráðsmanns, 

skal hann boða eða láta boða varamann hans á fund. 

52. gr. 

Á fyrsta fundi nýkjörins bæjarráðs skal kjósa formann og varaformann bæjarráðs. 

Formaður bæjarráðs stjórnar fundum þess og sér um að allt fari löglega og skipulega fram á 

fundum. 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. 

53. gr. 

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn bæjarins og fjármálastjórn að 

því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu 

bæjarins, undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs 

og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir bæjar- 

stjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um, að ársreikningar
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bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til 
afgreiðslu. svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. 

Bæjarráð gerir tillögur til bæjarstjórnar um afgreiðslu einstakra mála, sem það fær til 
meðferðar. Bæjarráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða verulega 
fjárhag bæjarsjóðs eða stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða 
við bæjarstjóra um slíka afgreiðslu. Bæjarráð ákveður skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað 
er til einstakra málaflokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra 
útgjalda. 

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan 
veg. 

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, nema lög kveði á um 
annað. 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í neind 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. 

Hati 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. 
Netndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt á sinn fund einstaka 

starfsmenn bæjarins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna 
um tiltekin mál. 

58. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði HI. og ÍV. kafla samþykktar þessarar gilda 

um meðferð mála í nefndum, ráðum og stjórnum bæjarins, eftir því sem við á. 

59. gr. 
Um hlutverk og valdsvið nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins fer eftir því sem 

ákveðið er í lögum. reglugerðum eða samþykktum bæjarstjórnar. 
Bæjarstjórn getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 

slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið bæjarstjórn til ákvörðunar. 

60. gr. 
Nefndir, ráð og stjórnir bæjarins skulu halda gerðabækur. Kjörinn ritari nefndar skal 

færa fundargerð í gerðabók. Nefnd getur þó ráðið sér sérstakan fundarritara utan nefndar. Í 
fundargerð skal skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji hann. Þá skal skrá í 
fundargerð einstök mál, sem tekin eru fyrir á fundi, dagsetningu þeirra, nöfn aðila, 
meginefni og hvaða afgreiðslu það hlýtur. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir 
viðstaddir nefndarmenn undirrita hana.
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61. gr. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna bæjarins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

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

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

bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu. 

10. 

11. 

12. 

62. gr. 
Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

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

. Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar í bæjarstjórn, sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 5$. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1966. 

. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 8/1986. 
. Kjörstjórn(ir) við alþingiskosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. skv. 10. gr. 

laga nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 
. Fulltrúi á aðalfund Hafnarsambands sveitarfélaga skv. samþykkt sambandsins. 

. Fulltrúi á aðalfund Sambands íslenskra hitaveitna skv. samþykkt sambandsins. 

. Fulltrúar á aðalfundi hlutafélaga sem sveitartélagið á hlutaté í. 

„Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

. Almannavarnanefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 8. gr. laga nr. 94/1962 

um almannavarnir sbr. 5. gr. laga nr. 85/1985. 
. Byggingarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 54/ 

1978. Byggingarnefnd annast einnig störf umferðarnefndar skv. 2. mgr. 116. gr. 

umferðarlaga nr. 50/1987. 

. Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð annast störf þau, 

sem framfærslunefnd, áfengisvarnarnefnd og barnaverndarnefnd eru falin samkvæmt 

lögum nr. 80/1947, nr. 82/1969 og nr. 53/1966. Jafnframt fer félagsmálaráð með stjórn 

og rekstur leikvalla, dagvista og öldrunarmála. 

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

. Veitunefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Veitunefnd fer með málefni 

hitaveitu, vatnsveitu og holræsakerfis skv. erindisbréfi. 

. Skólanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 1718. gr. laga nr. 63/1974 um 

grunnskóla. 

. Skólanefnd tónlistarskóla. Samkvæmt samningi um Tónlistarskóla Austur-Húnavatns- 

sýslu. 

. Ferða- og umhverfismálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Ferða- og 

umhverfismálaráð starfar skv. erindisbréfi. og fer auk þess með verkefni gróðurvernd- 

arnefndar skv. 19. gr. laga um landgræðslu og náttúruverndarnefndar skv. 3. gr. 

náttúruverndarlaga nr. 47/1971. 

. Atvinnumálanefnd. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara. Verkalýðstélögin á Blöndu- 

ósi tilnefna auk þess einn mann í nefndina og annan til vara. 

Bókasafnsnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 um 

almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 
Stjórn Bókhlöðu. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. samþykkt um Bókhlöðuna 

á Blönduósi. 

Heilbrigðisnefnd Blönduóss. Tveir fulltrúar og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um 

heilbrigðisþjónustu nr. 109/1984.
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13. Húsaleigunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 76. gr. laga nr. 44/1979 um 
húsaleigusamninga. 

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

IS. Rekstrarnefnd félagsheimilis. Fulltrúi í nefndina skv. reglum um Félagsheimilið á 
Blönduósi. 

16. Stjórn sjúkrasamlags. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga nr. 67/1971 
um almannatryggingar. 

17. Stjórn heilsugæslustöðvar. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 21. gr. laga nr. 59/ 
1983 um heilbrigðisþjónustu. 

18. Stjórn sjúkrahúss. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. laga nr. 59/1983 um 
heilbrigðisþjónustu og reglugerð um sjúkrahúsið á Blönduósi. 

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

Verkalýðsfélögin tilnefna einn mann og B.S.R.B. einn mann og jafnmarga til vara. 
20. Stjórnarnefnd vinnumiðlunar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. laga nr. 

18/1985 um vinnumiðlun. 
21. Einn forðagæslumaður og annar til vara sbr. heimild í 2. mgr. 54. gr. búfjárræktarlaga 

nr. 31/1973. 
22. Skólanefnd Fjölbrautaskólans á Sauðárkróki. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 

samningi við skólann. 

23. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. laga 
nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslands. 

24. Íþrótta- og æskulýðsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. erindisbréfi. 
25. Fulltrúi á fjórðungsþing Fjórðungssambands Norðlendinga skv. samþykkt sambandsins. 
26. Jafnréttisnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin starfar á grundvelli laga 

nr. 65/1985. 

63. gr. 
Bæjarstjórn getur kosið nefndir (lausanefndir) til að vinna að einstökum afmörkuðum 

verkefnum. Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var 
kosin og fyrr ef verkefni nefndar er lokið. 

Bæjarstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

VI KAFLI 

Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

64. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við bæjarstjóra 

þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, 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/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.
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Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar og bæjarmálefna að svo 

miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki ákveðið annað. 

Bæjarstjóri er prókúruhafi bæjarsjórs 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.      

60. gr 

Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn í helstu stjórnunarstöður s.s. yfirmenn stofnana og 

deilda bæjarins og veitir þeim lausn frá störfum 

Fastar stöður skulu vera auglýstar til umsóknar en heimilt er þó bæjarstjórn að skipa í 

stöður án slíkra auglýsinga. 

Bæjarstjórn ákveður hver almenn skilyrði, skulu gilda um ákveðnar stöður. 

  

67. gr. 

Fastráðnir starfsmenn bæjarins skulu ráðnir til óákveðins tíma með g: 

mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldu 

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 
g kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

1gnkvæmum 3 

dur opinberra 

  

    

o 

Ø8. ør. 

ag
 

Um ráðningu lausráðinna starfsmanna fer eftir reglum sem bæjarstjórn setur. Um kaup 

g kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga o 

Åkvædi til brådabirgda. 

Þrátt fyrir ákvæði 62. greinar samþykktar þessarar um félagsmálaráð og verksvið þess 

starfar sérstök áfengisv arnarnefnd þ þar til að loknum næstu sveitarstjórnarkosningum. 

Þá munu verkefni gróðurverndarnefndar og náttúruverndarnefndar ekki flytjast til 

ferða- og umhverfismálaráðs, fyrr en að afstöðnum næstu sveitarstjórnarkosningum. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Blönduósshrepps hefur sett, samkvæmt ákvæðum 3 

mgr. 7. gr. og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, staðfestist hér með til að öðlast gildi 4 

júlí 1988, og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 

lelld Samþykkt um stjórn hreppsmálefna Blönduósshrepps nr. 622/1983 með síðari 

breytingum. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. júní 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
Þórhildur 1 Líndal. 
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FJALLSKILASAMPYKKT 
fyrir Kjósarsýslu, Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavog, Garðabæ og 

Hafnarfjörð. 

I. KAFLI 
Stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 
Sýslunefnd Kjósarsýslu hefur á hendi yfirstjórn allra afréttar- og fjallskilamála í 

Kjósarsýslu, Reykjavík, Seltjarnarnesi, Kópavogi, Hafnarfirði og Garðabæ. 
Sveitarstjórnir hafa á hendi stjórn og alla framkvæmd fjallskilamála í sveitarfélögunum 

og í samvinnu þegar fleiri sveitarfélög hafa upprekstur og réttarhald sameiginlega. Verði 
ágreiningur milli sveitarstjórna út af fjallskilamálum sker sýslunefnd úr. 

Heimilt er sveitartjórn að fela öðrum framkvæmd fjallskilamála. 

2. gr. 
Eigi fleiri en eitt sveitarfélag afréttarsvæði eða lönd innan sýslunnar þar sem fé þeirra 

gengur saman, skulu sveitarstjórnir þær sem hlut eiga að máli kjósa fjallskilanefnd til að sjá 
um fjallskil og vorsmalanir. Fjallskilanefnd skal skipuð einum manni úr hverju sveitarfélagi. 
kjörnum af sveitarstjórnum. 

Þegar nefndin hefur verið skipuð, boðar aldursforseti til fyrsta fundar. Þar kýs nefndin 
sér formann er annast síðan stjórn og boðun funda. 

Il. KAFLI 
Um vorsmalanir og notkun upprekstrarlanda. 

3. gr. 

Vorsmalanir. 
Öllum þeim sem jörð hafa til ábúðar eða umráða ber skylda til að smala land sitt á vorin 

eftir fyrirmælum sveitarstjórnar, og eru þeir skyldir til að greiða fyrir góðum skilum á fénaði 
annarra sem fyrir kemur hjá þeim. 

4. gr. 
Upprekstrarlönd og notkun þeirra. 

Hreppsnefndum er heimilt að greina allt land í hreppnum í heimaland og upprekstrar- 
land ef ástæður þykja til. Telst þá upprekstrarland þar sem búpeningur gengur á sumrin en 
notast lítt eða ekki á vetrum sökum fjarlægðar frá byggð. 

S 

GG
 5. gr. 

Enginn má hafa til sérnota fyrir sig félagslegt upprekstrarland án leyfis sveitarstjórnar. 
Eigi má heldur í heimildarleysi færa skepnur í heimalönd eða upprekstrarlönd né ónáða þar 
án leyfis landráðenda eða sveitarstjórnar. Ennfremur er einstaklingum óheimilt að taka 
fénað til upprekstrar í félagslegt upprekstrarland, nema með leyfi sveitarstjórnar. 

6. gr. 
Þar sem upprekstrarlönd eru notuð á sumrum ber öllum þeim sem eiga eða hafa undir 

höndum sauðfé, að reka það í upprekstrarlönd ofan vörslugirðingar höfuðborgarsvæðisins, 

B 48



  

hafi öru nema þeir 2 

1986 um bufjårhald i Reykjavik. 
     

  
Eigi skal upprekstur leyfdur fyrr en £ >OUrT er I     

heimilt aå leita ålits grådurverndarnefnd 

  

1. KAFLI 

Bygging og viðhald rétta. 

  

      fyrir jarðrask sem verður við nýby 

kvaddra manna og árlegu uslagjaldi fy 

ÍV. KAFLI 

Fjármörk og markaskrár. 
8. ør 

jum beim sem å bufé (saudf     ter hver 
je" sr 1 

það greinileg 

eða hross) eða hefur bað til 

    

merkt. Verði eyrnamarki e 

  

ki við komið, t 
  

auðkenna kollótt fé með plötumerki í eyra 

Allt hyrnt sauðfé, veturgamalt og eldra. skal brennime 

byggðabrennimarki á hægra horni. Á kollóttu té skal ko igandanúmeri og byggð: 

rennimarki fyrir á plötumerki. Verði eyrnamarki ekki komið við í 
þau með frostmerki undir faxi 

    
      

      nTOSSU n er rétt að merkja 
  

Öll lömb er til næst skulu hala verið eyrnamö 

  

í2. viku sumars 

   
Í fjallskilaumdæmi Kjósarsýsit 

Fyrir Kj 

Fyrir Kjalarneshrepp 

Mosfellsbæ 

Reykjavík 

Seltjarnarnes 

Kópavog 

  

sarhrepp 

Garðabæ 

Hafnarfjörð      
10. gr. 

Ekki má taka upp eða nota mikil særingamörk og mega mörk ekki vera meira en 

  

hnífsbrögð í allt. Aðeins tvö undirmörk má nota sömu me€ 

Eftirtalin mörk er óheimilt að nota: 

gin á ey 

      

Gagnlaggað, geirstúfrifað, geirsýlt, hamarrifað, sneiðhamrac ) í stút, stút 

rifað í hálftaf, sýlt í blaðstýft, sýlhamrað, tvísagnbitað, tvígagni) gl 

  

vaglrifað, þrístýft og netnál. Óheimilt er að nota mark
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ll. 
Sýslunefnd skal, í samráði við stjórnir viðkomandi fjallskilaumdæma, sjá um að prentuð 

agólfs fyrir árslok 1988 og síðan eigi sjaldnar en á átta ára fresti. 

Á 

; 
og
 

    sé markaskrá fyrir landnám | í 
Skulu allir markeigendur í umdæminu tilkynna viðkomandi markaverði mörk sín til bir tingar 
í markaskránni, og má enginn nota mark sem ekki er prentað í skránni (sbr. þó 12. gr.) 

Sýslunefnd ákveður markagjald er fari hækkandi eftir fjölda marka og skal það vera svo 
hátt að nægi fyrir kostnaði við undirbúning og prentun markaskrárinnar. Verði afgangur, 
þegar allur kostnaður er greidd ur, skal hann renna í sýslusjóð. Markaskrána skal prenta í svo 
mörgum eintökum að hver markeigandi geti fengið eitt eintak. og auk þess nokkur til vara 

  

  

      

og til að senda í nálægar sýslur. 

12. gr. 
Sýslunefnd kýs markavörð til að annast um útgáfu markaskrárinnar, söfnun marka og 

upptöku nýrra marka á milli þess að markaskrár eu prentaðar. Allir sem ilja koma marki í 
markaskrá skulu greiða markagjaldið um leið og þeir afhenda markið. Fyrir nýtt mark 
greiðist tvöfalt gjald. Finni mar kavörður eitthvað athugaverð við mörkin sem honum 1 berast, 
skal hann tilkynna það bréflega þeim er í hlut eiga, og um leið benda á annað mark er komið 
gæti Í stað þess sem sent var og sem líkast því. Hafi markaverði ekki borist svör við 
tilkynningunum fyrir ákveðinn tima, getur hann litið svo á, að ábenta markið sé samþykkt 

látið prenta það í skránni. 

Vilji einhver taka upp nýtt mark eða nota aðflutt mark á milli þess að markaskrár eru 
prentaðar, verður hann að fá til þess samþykki markavarðar og að því fengnu auglýsa það í 
Lögbirtingablaðinu, er það þá heimilt til notkunar. 

      

  

og 

13. gr. 

Markavörður f.h. sýslunefndar skal leita samvinnu við nágrannamarkaverði um 

ráðstafanir til að forðast sammerki þar sem fjársamgöngur geta átt sér stað. 

V. KAFLI 

Meðferð búfénaðar og fjárrekstur. 

14. gr. 

Ekki má misþyrma skepnum á nokkurn hátt svo sem með svelti, hundbeitingu. 
hártogun eða öðru slíku, við réttir, í rekstrum eða gæslu. heimasmölun eða annarri 
viðureign. 

I
B
 

I). gr. 

Þegar sauðfé eða hross eru rekin um umdæmið skal þess gætt að valda ekki tjóni á 
fenaði eða löndum sem rekið er um eða áð í. Ekki má vera á ferð með rekstra þegar 
skuggsýnt e 

Allur rekstrarfénaður skal vera auðkenndur með greinilegum og traustum rekstrar- 
merkjm. Þess skal gætt að annar fénaður komi ekki saman við reksturinn, en komi það fyrir. 
skal sá fénaður skilinn frá rekstrinum svo fljótt sem verða má og honum komið í átthaga 
sína, eigendum hans að kostnaðarlausu.
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VI. KAFLI 
söngur og réttir. 

16. gr. 

Fjallskil. 

Fjallskilaskyldur er hver sá sem fénað á eða hefur til umráða, hvort sem jörð hefur til 

afnota eða eigi. 

Til leita í hverju upprekstrarlandi ber einkum að skipa þá er þau nota. 

Hver maður er fjallskilaskyldur í sveitarfélagi því sem hann á heimili í. 

Fjallskil skal þó leggja á mann þar sem hann notar upprekstrarland fyrir skepnur sínar 

eða á land, þótt utansveitar sé, en þá má eigi leggja á meira en '% hluta fjallskila vegna þess 

fénaðar eða lands í heimasveit hans. 

Fjallskilakostnaði má jafna niður og leggja á í vinnu eða peningum. 

17. gr. 

Sveitarstjórn boðar með fjallskilaboði þrem vikum fyrir fyrstu haustleitir öllum þeim er 

hlut eiga að máli, hvaða fjallskil þeim ber að inna af höndum, og er sérhverjum skylt að hlíta 

fyrirmælum hennar án undandráttar. Vanræki menn að vinna tilskilin fjallskil, má kaupa 

mann í stað þess er vantar, á kostnað þess sem skipaður var. 

18. gr. 

Hver bóndi er skyldur að smala land sitt á hausti samhliða leitum, ef sveitarstjórn mælir 

svo fyrir. Sama gildir um eigendur eyðibýla þó að þeir eigi þar ekki fjárvon. Hlýði 

umráðamaður lands ekki fyrirmælum sveitarstjórnar ber honum að greiða smölunarkostnað 

eftir mati sveitarstjórnar. Ekki verður umráðamaður lands þó krafinn um þátttöku í 

smölunarkostnaði, sé honum meinað að nota land sitt til sumarbeitar eða leigja það 

samkvæmt lögum nr. 6/1986 eða vegna búfjárveikivarna. 

Heimilt er sveitarstjórn að veita aðstoð þeim er erfiðastar hafa aðstæður og mest 

landrými til smölunar, og greiðist sá kostnaður úr sveitarsjóði. 

19. gr. 

Nú er jörð í eyði og land hennar ekki lagt til afréttar viðkomandi fjallskiladeildar með 

samningum, og er þá eiganda eða umboðsmanni hans skylt að annast um hreinsun 

heimalands jarðarinnar vor og haust sem og önnur fjallskil. eins og byggð væri. Nú fellur 

sveitarfélag eða verulegur hluti þess úr byggð, og skal þá sýslunefnd sjá um að fjallskil séu 

framkvæmd á eyðilöndum. Kostnaður við þau skiptist þannig að eigendur bera 2, hreppar 

þeir er fjárvon eiga í löndunum “4 og ríkissjóður “4. Búnaðarfélag Íslands úrskurðar 

kostnaðarreikninga. 

20. gr. 

Sveitarstjórn skipar leitarstjóra, safngæslumenn, tvo marklýsingamenn og réttarstjóra. 

Leitarstjórar skipa fyrir um leitir, og ber leitarmönnum að hlýða þeim í hvívetna. 

Leitarstjórar ráða yfir safni sínu uns komið er til réttar og skipaður safngæslumaður tekur 

við. Leitarstjórar sjá um að leitarmenn séu viðhlítandi útbúnir og að öðru leyti starfa sínum 

vaxnir. 

Séu vanbúnir liðléttingar, sem ekki fá unnið fullt gagn, að dómi leitarstjóra, sendir í 

leitir, telst slíkt sem vanrækt fjallskil.
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Skipa skal menn í útréttir eftir þörfum, og ber þeim að hirða allan fénað úr sveit sinni og 
koma honum til rétta eða bæja í fjallskiladeildinni. 

Ölum búendum ber að greiða fyrir að fénaður komist sem fyrst til eigenda sinna. 
Þar sem fleiri en eitt sveitarfélag er í fjallskiladeild, skipar stjórn upprekstrarfélags 

leitarstjóra, safngæslumenn, marklýsingamenn og réttarstjóra. 

21. gr 
Nú hagar svo til í fjallskiladeild að meirihluti fjár gengur í heimahögum á sumrum og 

getur þá stjórn fjallskiladeildar ákveðið að haustsmölun heimalanda verði metin til 
aðalfjallsk ila að meira eða minna leyti. 

22. gr 

Haustleitir. 

Aðalhaustleitir skulu vera tvennar. Skulu þær fara fram daginn áður eða sama dag og 
réttað er í hverri fjallskiladeild. Þá skal smala allt land þar sem fénaður hefur gengið á 
sumrum. Ef vanheill fénaður kemst ekki til rétta, ber leitarsjóra að sjá um að hann komist til 
byggða og tilkynna það hreppstjóra þegar í stað. Hreppstjóri ráðstafar þá fénu tafarlaust í 
samráði við eigendur, ef til þeirra næst. 

23. gr. 

Lögréttir í fjallskilaumdæmi Kjósarsýslu skulu vera þessar: 

a. Kjósarrétt í Kjósarhreppi. Fyrri rétt mánudag í 22. viku sumars. 
b. Kollafjarðarrétt í Kjalarneshreppi. Fyrri rétt mánudag í 22. viku sumars. Sundurdrátt 

má hafa við Arnarhamar. 

c. Dalsrétt fyrir Mosfellsbæ. Fyrri rétt mánudag í 22. viku sumars. 
d. Fossvallarétt fyrir Seltjarnarnes, Kópavog og Reykjavík. Fyrri rétt sunnudag í 22. viku 

sumars. Sundurdrátt má hafa við Húsmúla. 

e. Kaldárrétt fyrir Bessastaðahrepp. Garðabæ og Hafnarfjörð. Fyrri rétt laugardag í 22. 
viku sumars. 

Sundurdrátt má hafa þar sem hlutaðeigandi sveitarstjórnir ákveða. 

Önnur réttun fer fram sama vikudag fjórum vikum seinna (sbr. þó næstu málsgrein). 
Úrtíning úr sundurdráttarréttun skulu tilkvaddir menn færa til aðalrétta svo fljótt sem föng 
eru á, svo að aðalréttir tefjist ekki. 

Berist sýslunefnd beiðni tveggja sveitarfélaga af þremur um breytingu á réttardögum, 
er henni heimilt að ákveða, að önnur réttun fari fram samdægurs í sýslunni. 

Nú kemur fram af hálfu fjallskiladeildar ósk um að réttir megi fara fram á öðrum tíma 
en hér er ákveðið og getur þá sýslunefnd heimilað það fyrir eitt skipti í senn, ef það veldur 
ekki verulegum erfiðleikum í nærliggjandi fjallskiladeildum. 

24. gr 
Gripir, sem eru í óskilum. skulu afhentir hreppstjóra eða vörslumanni búfjár undir hans 

umsjón til gæslu. Hreppstjóri auglýsir þá síðan og selur sem óskilafénað á opinberu uppboði 
með 12 vikna innlausnarfresti, ef enginn finnst eigandinn. Sveitarstjórn er heimilt að láta 
fara fram sérstakar hrossasmalanir hvenær árs sem er og afhenda hreppstjóra eða 
vörslumanni búfjár óskilahross til gæslu
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IK or 
2). gt. 

Réttarstorf. 

Réttarstjórar skulu sjá um að réttarstörtin gangi sem greiðast og ski ulu réttarmenn hlíta 

SN þeirra í hvívetna. Ber hreppstjórum að hafa umsjón met 0 storfum beirra. 

Réttarstjórar sjá um að allir markleysingjar séu einangraðir í sérstökun    
síðan gefinn kostur á að láta mæður helga sér afkvæmi sín. 

í ágreiningur um mörk, úrskurða marklýsingamenn og 

afgangs verður eftir nákvæma skoðun við töfludrátt svo og óútdregna 

    

Í 

afhendir réttarstjórinn hreppstjóra fyrir réttarlok til slátrunar sem óskilafé. 
  

Óheimilt er að sleppa aftur fé úr haustréttum á afrétti. 

26. gr. 

Aukasmalanir. 

Auk adalhaustleita getur sveitarstjórn ákveorð smalanir á Öðrum tím 

Verði þá ákveðið, að úrtínigur skuli rekinn til rétta, skal tilkynna það stjórnu 

fjallskiladeilda. Þá er heimasmalanir fara fram eru búendur skyldir til að g 

á annarra fénaði. 

    

KAFLI 

Ymis ákvæði. 

Ll. gr. 

Í kaupstöðum annast lögreglustjórar þau störf sem hreppstjórum eru falin í samþykkt 

þessari. Þeir geta tilnefnt menn tl að gegt 

Ur pboðshald. 

Hreppstjóri Bessastaðahrepps annast þau stört hreppstjóra I Kaldárrétt sem kveðið er á 

1a þessum störfum. öðrum en þeim sem varða 

um í 24. gr 

Sveitarstjórn getur kosið fjallskilastjóra til að hafa á hendi framkvæmd fjallskilamála 

undir yfirstjórn sveitarstjórnar. 

28. er. 

Brot gegn fyrirmælum þessarar samþykktar varða sektum, nema þyngri refsint 

    

eftir öðrum refsiheimildum., og renna sektir í sveitarsjóð eða í fjallskilasjóð þess upprek- Hi 

  

strarfélags er brot er framið í. 

29. gr 

nr. 6/1986 um afréttamále fri, "Fjallskil o El. , staðfestist the TI 

di felld f allskilarealeri fyrir Kjósarsýslu nr. | 
yrir Gullbringusýslu og Hafnarfjörð nr. 

     
      þau ákvæði fjallskilareglugerðar 

sem ekki fá samrýmt ákvæðum þessarar samþykktar. 

Landbúnaðarráðunevtið, 3. júní 1988. 

Jón Helgason. 

  

Jón Hosku
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REGLUGERD 

um bómark og fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur verðlagsárið 

1988—-1989, 

I KAFLI 

Orðaskýringar. 

I. gr. 

Merking orða í reglugerð þessari er sem hér segir: 

Framleiðandi er hver sá. sem á eigin vegum hefur með höndum búvöruframleiðslu til 
afhendingar í afurðastöð, hvort sem er einstaklingur, lögaðili, aðili að félagsbúi eða ríkisbú. 

Búmark er viðmiðunartala afurðaeininga reiknuð í ærgildum, sem ákveðin er fyrir 

lögbýli eða framleiðendur búvöru utan lögbýla skv. reglugerð þessari. 

Ærgildisafurð er afurðaeining. Ein ærgildisafurð telst vera I8,2 kg af kindakjöti og 

tilsvarandi magn af slátri og gærum, eða 174 lítrar af mjólk. 
Ærgildi er talin vetrarfóðruð sauðkind. Ærgildi í nautgripum reiknast þannig: kýr 20 

ærgildi, kelfd kvíga 12. vetrungur 8 og kálfur 4 ærgildi. 
Lögbýli eða jörð er í reglugerð þessari skilgreint skv. 1. gr. ábúðarlaga nr. 64, 31. maí 

1976 með síðari breytingum. 
Félagsbú er sameiginlegur búrekstur tveggja eða fleiri einstaklinga á einu eða fleiri 

lögbýlum með samningi. sem hlotið hefur samþykki landbúnaðarráðuneytisins skv. jarða- 
lögum nr. 65/1976 með síðari breytingum. 

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 reglugerð- 
ar 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 úrskurð 

um búmark til félagsbús eða fleirbýlis eftir 1979. ef einhver aðili, sem átti hlut að því 

búmarki, er hættur búrekstri eða hefur flutt lögheimili sitt af lögbylinu og aðilum búsins 

Þannig fækkað. Við útreikning skerðingar búmarks á blönduðum búum, skal miða við 
hlutfallið á milli ofangreindra ærgildistalna fyrir mjólk og sauðfé.
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b. Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimilt, að fengnum tillögum hlutaðeigandi búnaðar- 

sambands, að kalla inn búmark þeirra lögbýla, þar sem nautgripir og/eða sauðfé hefur 

ekki verið skráð á forðagæsluskýrslu á árabilinu 1982—1987, að báðum árum 

meðtöldum, nema um sé að ræða leigu á búmarkinu til Framleiðnisjóðs landbúnaðar- 

ins, sbr. reglugerðir nr. 370/1985 og 406/1986. 

c. kalla skal inn 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 sínum eða á annan hátt. 
d. niður skal fella búmark sem selt hefur verið Framleiðnisjóði landbúnaðarins. Helming 

þess búmarks sem selt er vegna búháttabreytinga skal fella út úr heildarbúmarki 

hlutaðeigandi búmarkssvæðis. 

3. gr. 

Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimilt, að fengnu samþykki hlutaðeigandi búnaðar- 

sambands, að stækka búmark á lögbýlum hjá aðilum, sem um það sækja og uppfylla einhver 

eftirtalinna skilyrða: 
a. Þurfa að mati byggingarfulltrúa og héraðsráðunautar að endurbyggja hús vegna 

búrekstrar, þ.e. gripahús, áburðarhús og hlöður. Auka má þá búmark þannig að 

búmark viðkomandi býlis verði allt að 660 ærgildi í mjólk eða 500 ærgildi í 

sauðfjárafurðum, ef um einstakling er að ræða, en 10% færri ærgildi á hvern aðila að 

félagsbúi, sem hefur meirihluta tekna sinna af búrekstrinum. 

b. Um sé að ræða ættliðaskipti á viðkomandi jörð (tímabundið félagsbú). Auka má þá 

búmark um allt að 350 ærgildi fyrir hvern aðila sem í bú sest við ættliðaskipti. Aukning 

þessi skal að hámarki veitt til 5 ára í senn. 

c. Um sé að ræða frumbýlinga, þ.e. þá er hafa hafið búskap eftir 1. jan. 1986. Heimilt er að 

ákveða býlinu allt að 660 ærgildi í mjólk eða 500 ærgildi í sauðfjárafurðum, ef um 

einstakling er að ræða. 

d. Um sé að ræða stofnun félagsbús. Auka má búmark þannig, að búmark býlisins fyrir 

hvern aðila að félagsbúinu verði allt að 600 ærgildi í mjólk eða 450 ærgildi í 

sauðfjárafurðum. 

Einungis er heimilt að ráðstafa því búmarki, sem til fellur á hverju búmarkssvæði skv. 

a-, b- og c-liðum 2. gr., b-lið 3. gr. og 4. gr. 

4. gr. 

Heimilt er Framleiðsluráði landbúnaðarins, að fengnu samþykki viðkomandi búnaðar- 

sambands, að úthluta framleiðanda sem búmark hefur, auknu búmarki, sé það til 

ráðstöfunar í hlutaðeigandi búgrein skv. síðari mgr. 3. gr. 

Úthlutunina má binda því skilyrði að fallið sé frá jafnmörgum ærgildum í annarri 

búgrein, sem háð er búmarki. 

5. gr. 

Umsókn um nýtt eða 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 fram- 

leiðanda er að ræða, skal héraðsráðunautur staðfesta upplýsingar um starfsmenntun og/eða 

reynslu umsækjanda í þeirri búgrein eða þeim búgreinum, sem hann hyggst stunda.



14. juni 1988 691 Nr. 305 

6. gr. 

Framleiðanda er heimilt að ráðstafa búmarki milli lögbýla, enda sé ekki um 
skammtímaráðstöfun að ræða og fyrir liggi samþykki viðkomandi búnaðarsambands. 
Tilkynning um ráðstöfun þessa, studd skriflegu samþykki búnaðarsambands og eigenda 
viðkomandi lögbýla, skal haf: l 

  
borist Framleiðsluráði landbúnaðarins fyrir 1. júní 1989. 

Heimilt er búmarkssvæðum að skipta á búmarki því sem til ráðstöfunar kann að vera 
skv. síðari mgr. 3. gr. til mjólkurframle iðslu og sauðfjárræktar, enda liggi fyrir því samþykki 
aðalfunda hlutaðeigandi búnaðarsambanda. Um ráðstöfun þessa búmarks fer eftir ákvæðum 
3. og 4. gr. 

  

7 /. ør 

Bumarki skal skipt eftir svædum, sem eru bessi: 
Nr. svæði 

l. Gullbringu- og Kjósarsýsla, Grindavík, Keflavík, Njarðvík, Hafnarfjörður. Kópa- 
vogur, Garðabær, Reykjavík, Seltjarnarnes og Mosfellsbær. 

2. Borgarfjarðarsýsla utan Sk irðsheiðar og Akranes. 

3 Borgarfjarðarsýsla innan Skarðsheiðar. 

4. Mýrasýsla og Borgarnes. 

5. Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla, Ólafsvík og Stykkishólmur. 
6. Dalasýsla. 

7.-10. Búmarkssvæði Búnaðarsambands Vestfjarða: 

Austur- og Vestur-Barðastrandasýsla, 

Vestur- og Norður-Ísafjarðarsýsla, Ísafjörður og Bolungarvík. 
11 Strandasýsla. 

12. Vestur-Húnavatnssýsla. 

13 Austur-Húnavatnssýsla. 

14. Skagafjarðarsýsla, Sauðárkrókur og Siglufjörður. 
15. Eyjafjarðarsýsla, Akureyri, Dalvík. Ólafsfjörður og Suður-Þingeyjarsýsla vestan 

Ljósavatnshrepps. 
16. Aðrir hreppar í Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavík. 
17. Norður-Þingeyjarsýsla. 

18. Skeggjastada- og Vopnafjardarhreppar. 
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-Skaftatellssýsla. 

23. Vestur-Skaftafellssýsla. 

24. Rangárvallasýsla. 

25. Árnessýsla og Selfoss. 

8. gr. 
Þar sem hluti búmarkssvæðis fellur innan félagssvæðis annars búnaðarsambands skulu 

viðkomandi búnaðarsambönd fjalla sameiginlega um málefni framleiðenda á þeim hluta 
búmarkssvæðisins.
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9. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins heldur skrá um búmark. Það lætur búnaðarsamböndun- 

um árlega í té búmarksskrá fyrir starfssvæði þeirra, ásamt sérstakri skrá yfir breytingar, sem 

orðið hafa á búmarki þar undangengið ár, og skrá um samanlagt búmark í hverri búgrein á 

einstökum búmarkssvæðum landsins. 

10. gr. 
Reglugerð þessi tekur ekki til búmarks vegna framleiðslu nautakjöts sem sett var á 

grundvelli laga nr. 95/1981, sbr. Í. nr. 46/1985. 

I. KAFLI 

Fullvirðisréttur til mjólkurframleiðstu verdlagsårid 1988—1989, 

ll. gr. 

Heildarfullvirdisréttur til mjólkurframleiðslu á verðlagsárinu 1988—1989 telst vera það 

magn mjólkur sem um hefur verið samið fyrir verðlagsárið skv. búvörusamningi dags. 20. 

mars 1987. 
12. gr. 

Hverjum mjólkurframleiðanda skal reiknaður sami fullvirðisréttur til mjólkurfram- 

leiðslu á verðlagsárinu 1988—1989 og honum var ákveðinn fyrir verðlagsárið 1987—-1988 

með reglugerð nr. 201/1987 og rg. nr. 59/1988, sbr. þó 13. gr. þessarar reglugerðar. 

13. gr. 

Aukningu heildarfullvirðisréttar á verðlagsárinu 1988-1989 samkvæmt búvörusamningi 
— einni milljón lítra — skal ráðstafað þannig: 

1. 300.000 Í skal skipt á milli búmarkssvæða í hlutfalli við fullvirðisrétt þeirra til 
mjólkurframleiðslu verðlagsárið 1986/1987. Með hliðstæðum hætti skal hlut hvers 
búmarkssvæðis skipt á milli mjólkurframleiðenda þar. 

2. 156.000 Í skal ráðstafað til búmarkssvæða nr. 19, 1316 og 22—25 skv. sérstöku 

samkomulagi aðila búvörusamnings, frá 25. sept. 1987 og reglum 3. tl. þessarar 

málsgreinar um skiptingu á milli framleiðenda. 
3. 114.000 Í skal ráðstafað til búmarkssvæða nr. 14, 15, 16, 24 og 25. Skal magni þessu 

skipt á milli búmarkssvæðanna í réttu hlutfalli við þann fullvirðisrétt, er þau létu af 

hendi skv. 3. tl. a-liðar 3. gr. rg. nr. 443/1987. Búnaðarsambandi er heimilt að skipta 

þeim fullvirðisrétti sem þannig kemur í hlut þess, öllum eða hluta hans, fyrir 

fullvirðisrétt til sauðfjárræktar sem síðan verði úthlutað til sauðtfjárframleiðenda. 

Engum þeirra má þó úthluta meiri fullvirðisrétti til sauðfjárræktar en sem nemur 0,4% 

af þeim fullvirðisrétti til sauðfjárræktar sem hann hefur fyrir. Þeim fullvirðisrétti, sem 

ekki er ráðstafað skv. ofansögðu, skal skipt á milli mjólkurframleiðenda á búmarks- 

svæðum í hlutfalli við fullvirðisrétt þeirra til mjólkurframleiðslu á verðlagsárinu 1987/ 

1988. 
4. 300.000 Í skal ráðstafað til búmarkssvæða, þar sem einstakir framleiðendur hafa selt eða 

leigt Framleiðnisjóði landbúnaðarins fullvirðisrétt jarða sinna á verðlagsárunum 1986/ 

87 og 1987/88. Hlýtur hvert búmarkssvæði fullvirðisrétt í hlutfalli við hinn selda/leigða 

fullvirðisrétt. Leigður fullvirðisréttur skal þó ekki talinn með, hafi framleiðandi 

jafnframt fengið stuðning til búháttabreytinga úr Framleiðnisjóði landbúnaðarins. 

Einhliða sala fullvirðisréttar skal vega tvöfalt á við leigu og sölu, hafi framleiðandi 

jafnframt hlotið styrk til búháttabreytinga. 130.000 Í skal ráðstafað til búmarkssvæða.
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sem hafa leigt eða selt Framleiðnisjóði landbúnaðarins meiri fullvirðisrétt en nemur 
hlutfalli þeirra í 3 millj. Í. mjólkur, sbr. b-lið 12. gr. búvörusamnings, dags. 21. sept. 

1986. Skal hinn seldi/leigði fullvirðisréttur reiknaður eftir sömu reglum og í Í. mgr. 

þessa töluliðar. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins setur nánari reglur um úthlutun samkv. þessum lið. 

Skal þar m.a. heimilt að veita eftirtöldum hópum framleiðenda forgang: 

a. sem þurla tímabundna rýmkun fullvirðisréttar vegna ættliðaskipta á lögbýlum. 

b. sem skipta vilja á fullvirðisrétti til sauðfjárræktar og til mjólkurframleiðslu. 
c. sem hafa lágt fullvirðismark miðað við aðra bændur á búmarkssvæðinu. 
d. sem hafa ónýtta framleiðslumöguleika miðað við byggingar og ræktun á ábýlisjörð- 

um sínum. 

Fullvirðisrétti skv. þessum tölulið skal haldið sérgreindum í fullvirðisréttarskrá. Skoðast 
hann sem sameiginlegur hlutur hvers búmarkssvæðis, er ekki skapar einstökum 

lögbýlum rétt nema til verðlagsársins 1988-1989. 

Óheimilt er án samþykkis Framleiðsluráðs landbúnaðarins, að nýta fullvirðisrétt skv. 

þessum tölulið með öðrum hætti en innleggi mjólkur í afurðastöð frá viðkomandi lögbýli 
á verðlagsárinu 1988-1989. 

5. Fullvirðisrétti til mjólkurframleiðslu, sem til fellur á búmarkssvæði í kjölfar skipta á 
milli mjólkurframleiðslu og sauðfjárræktar skal ráðstafað skv. stafliðum 4. tölulíiðar 

þessarar greinar. 

ld. gr. 

Búnaðarsambandi er heimilt að fela Framleiðsluráði landbúnaðarins að annast fyrir 

sína hönd verkefni þau sem því eru falin með reglugerð þessari. 

Framleiðsluráð ákveður fresti il umsókna og til afgreiðslu þeirra. Skal umsóknarfrestur 

eigi vera skemmri en 3 vikur og hann auglýstur með tryggilegum hætti. 

ÍS. gr. 

Mjólkurframleiðanda er heimilt, með samkomulagi við hlutaðeigandi afurðastöð, að 

nýta af fullvirðisrétti sínum verðlagsárið 1989—-1990 jafngildi allt að 5% af fullvirðisrétti skv. 
12. og 13. gr. með innleggi á verðlagsárinu 1988-1989. Í samkomulagi þessu skal m.a. taka 
fram um greiðslu þessara afurða, sbr. 2. mgr. 29. gr. I. nr. 46/1985. 

Nyt framleiðandi ekki allan fullvirðisrétt sinn skv. 12. og 13. gr., greiðir ríkissjóður 

fyrir hinn ónýtta fullvirðisrétt, allt að 10% hans. Þó er landbúnaðarráðherra heimilt, með 
hliðsjón af markaðsaðstæðum á einstökum búmarkssvæðum, að undanskilja við greiðslu af 

hálfu ríkissjóðs allt að 5 prósentustig hins ónýtta fullvirðisréttar, og geymist sá hluti þá 

framleiðanda til næsta verðlagsárs. Ákvörðun þess efnis skal liggja fyrir eigi síðar en 15. júní 

1989. Ákvæði þessarar málsgreinar gilda þó ekki um ígildi þess mjólkurmagns sem úthlutað 

var skv. Í. ti. 5. gr. rg. nr. 37/1986 og 13. gr. rg. nr. 339/1986. Þeim rétti skal 

Búnaðarsamband Vestfjarða úthluta framleiðendum í Ísafjarðarsýslum og skal sá fullvirðis- 

réttur hvorki framseljanlegur né leiguhætur. Sá hluti þess fullvirðisréttar, sem kann að vera 

ónýttur á einstökum lögbýlum í lok verðlagsársins, verði nýttur við ársuppgjör á framan- 
greindum búmarkssvæðum eftir ákvæðum 4. mgr. þessarar greinar. 

Greiðsla fyrir ónýttan fullvirðisrétt skal svara til hlutfalls launa- og fjármagnskostnaðar 

í grundvallarverði mjólkur 1. júní 1989. Framleiðsluráð landbúnaðarins annast greiðslur 
þessar skv. nánari reglum, er landbúnaðarráðherra setur. Með sama hætti getur mjólkur- 

framleiðandi óskað eftir slíkri greiðslu fyrir hærra hlutfall ónýtts fullvirðisréttar, enda berist 

Framleiðsluráði landbúnaðarins umsókn um það fyrir 1. júní 1989. Aldrei verður þó greitt 

fyrir Ónotaðan rétt, ef framleiðsla á árinu nær ekki 50% af fullvirðsrétti viðkomandi býlis.
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ki fullvirðisrétt sinn með framleiðslu og innleggi á 

mgr. þessarar greinar, skal hinn ónýtti 

framleiðenda við uppgjör framleiðslu 

í þessari röð 

á milli þeirra, allt að bumarkt beirra i 

—
 mjólkurframleiðandi e 

| 1989 eða með 
    

   

    

   

        

    

     

  

(SAs Å 3 

mile leiðe ndur sitji fyrir þessari viðbót sem hafa fullvirðisrétt minni en 

  

     
b. til annarra búmarkssvæða, að fenginni staðfestingu landbúnaðarráðherra, og skal þeim 

rétti skipt skv. a-l1ð þessarar greinar. 

IV. KAFLI 

Ymis ákvæði. 

    il framleiðslu mjólkur sam- 

tur afurðastöðvum og búnaðarsam- 

ir og búnaðarsam- 

raðarins reiknar andhún lanGDl 

  

Framleiðslur 

kvæmt 12. gr. Það heldur skrá um fullvirí 

böndum í té eintak af henni fyrir starfssvæði viðkomandi afurðastöð     

bands. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins aflar upplýsinga og annast útreikninga vegna fram- 

kvæmdar þessarar reglu sjöri afurðastöðva við framleiðend- 

ur. Afurðastöðvum er skylt að láta Framleiðsluráði landbúnaðarins í té allar þær upplýsingar 

sem að gagni geta komið við störl þess og þær geta veitt. 

  

serðar og hefur eftirlit með upr      

Framleiðsluráð landbúnaðarins skal tilkynna framleiðendum fullvirðisrétt þeirra. Þeir 

eiga þess kost að gera athugasemdir við hann og skulu þær berast Framleiðsluráði 

landbúnaðarins innan 30 daga frá Þirtingu tilkynningar, ella gildir hann fyrir verðlagsárið. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins endurskoða lega útreikninga, sem athugasemdir eru 

gerðar við og tilkynnir framleiðanda niðurstöðu sín: 

Berist Framleiðsluráði e j 

   DT 

=> 
3 

töl      

  

ki athugasemdir við þá niðurstöðu innan 25 daga frá 

dagsetningu úrskurðarins, gildir hún fyrir hlutaðeigandi verðlagsár. Uni viðkomandi 

framleiðandi ekki þeirri niðurstöðu, hefur hann rétt til að skjóta ágreiningnum með 

rökstuddri kæru til nefndar, sem skipuð er skv. 31 gr. Í. nr. 46/1985. Skal nefndin fella 

úrskurð sinn og tilkynna hann framleiðanda innan 30 daga frá því erindi berst henni. Með 

saman hætti skal nefnd þessi úrskurða um ágreining, sem rísa kann vegna framkvæmdar á 

ákvæðum 2. — 7. gr. þessarar reglugerðar. 

18. gr 

Framleiðanda er óheimilt að ráðstafa fullvirðisrétti fyrir verðlagsárið 1988—-1989 til 

annars framleiðanda eða leggja afurðir inn í afurðastöð á annars nafni án skriflegs 

samþykkis viðkomandi búnaðarsambands og eiganda viðkomandi lögbýlis, sbr. 6. gr. og 4. 

ti. 13. gr. Slík ráðstöfun fullvirðisréttar er því aðeins heimil að ekki sé um skammtíma- 

ráðstöfun að ræða. Rétt er búnaðarsambandi að samþykkja því aðeins slíka ráðstöfun, að 
um sérstakar aðstæður sé að ræða, svo sem óumflýjanlegar breytingar búreksturs á hlutað- 

eigandi býli. Óheimilt er búnaðarsambandi að samþykkja tilfærslu fullvirðisréttar, leiði hún 

til þess að fullvirðisréttur viðtakanda verði meiri en nemur búmarki lögbýlis hans til 

mjØlcurframleidslu. 
Við ábúendaskipti á lögbýlum skal framleiðsla fráfarandi bónda og þess er við tekur 

teljast framleiðsla býlisins á viðkomandi verðlagsári. Reiknast hún skv. því búmarki og þeim
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fullvirdisrétti, sem viðkomand 

hefur verið, þegar ábúend 

Framleiðanda er óhei 

leigja þann fullvirðisrétt til 

nr. 339/1986 og 14. gr. rg 

  

   

    

  

Brot á reglugerð þessari 
um framleiðslu, verðlagningu og sölu á 

opinberra mála. 

Reglugerð þessi er sett skv. | 

sölu á búvörum og öðlast gildi | 

    rotum skal farið að hætti 

  

    

     

Jón Helgason. 
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BR orr - 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 443 25. september 1987 um búmark og 

fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða verðlagsárið 1988-1989. 

2. mgr. 6. gr. orðist svo: 
Nýti framleiðandi ekki 

hinn ónýtta fullvirð 

hlutfalls launa- og fjárm 

Framleiðsluráð landbúnaí 

aðarráðherra setur. Með sama hætti ge 

hlutfall ónýtts ful 

árinu nær ekki 50% af full 

allan fullvi       
    isrétt, allt 

  

     
   

   

  

    

   
IL septembe 

vi rÖisr 

  

   

    

I. mgr. 7. 

Framleiðanda er hei að ráðstafa fullvirði 

enda sé ekki um skammtímaráð 

sambands. Tilkynning um 

eigenda viðkomandi lögbýla, sk, | 

   

     

    
   

  

fyrir júní 
1989. 

|”, 

Reglugerd pessi er sett skv. hei 16 27. juni 1985 um 
verdlagning jÖlu á búvörum og öðlas tað 

  

     



Nr. 307 696 15. júní 1988 

REGLUGERÐ 

um ábyrgðartryggingu ökutækja o.fl. 

1. KAFLI 

Viðurkenning á vátryggingarfélögum til að taka að sér lögmælta ábyrgðartryggingu 

ökutækja o.fl. 

1. gr. 

Dómsmálaráðuneytið veitir vátryggingarfélagi viðurkenningu til að taka að sér 

lögmælta ábyrgðartryggingu vegna skráðra vélknúinna ökutækja. Víðurkenningin felur 

jafnframt í sér heimild til að annast lögmælta slysatryggingu ökumanns. 

2. gr. 

Vátryggingarfélög sem viðurkenningu hafa bera óskipt ábyrgð á greiðslu bóta vegna 

tjóna af völdum óþekktra og óvátryggðra ökutækja í samræmi við reglur þar um, sbr. nú 

reglur nr. 153 16. júní 1970. Þau skulu og vera aðili að samtökunum Alþjóðlegar 

bifreiðatryggingar á Íslandi. 

3. gr. 

Viðurkenningu sem vátryggingarfélag hefur fengið getur dóms-málaráðuneytið aftur- 

kallað. Skal sú ákvörðun birt í Lögbirtingablaðinu. Við afturköllun falla allar lögmæitar 

ábyrgðartryggingar og slysatryggingar félagsins úr gildi og skulu iðgjöld endurgreidd fyrir 

það sem eftir er af vátryggingartímabilinu. 

2. KAFLI 

Almennar reglur um starfsemi vátryggingarfélaga sem hlotið hafa viðurkenningu. 

4. gr. 

Våtryggingarfélagi er skylt að taka að sér lögmælta ábyrgðartryggingu &kutækja og 

slysatryggingu ökumanns fyrir sérhvern vátryggingarskyldan aðila sem undirgengst almenn 

vátryggingarskilyrði félagsins ákveðin í samræmi við þá áhættu sem félagið tekur að sér. 

5. gr. 

Vátryggingin gengur í gildi þegar félagið eða umboðsmaður þess hefur tekið við 

vátryggingarbeiðni, nema vátryggingartaki óski eftir að hún taki gildi síðar. 

6. gr. 

Vátryggingarfélag sem tekur að sér vátryggingu á skráðu vélknúnu ökutæki ber alla þá 

áhættu sem eiganda (umráðamanni) þess er skylt að vátryggja samkvæmt gildandi 

umferðarlögum. Vanræksla vátryggingartaka á því að standa við skuldbindingar sínar gagn- 

vart félaginu veitir því engan rétt til að neita greiðslu til þess sem á rétt á skaðabótum. Öl 

ákvæði í vátryggingarskírteini er takmarka ábyrgð félagsins að þessu leyti eru ógild. 

Í samningi milli félagsins og vátryggingartaka má þó áskilja aðvátryggingartaki skuli að 

öllu leyti eða að hluta bera áhættu á tjónsatburðum seim falla undir vátrygginguna, en slík 

ákvæði hafa engin áhrif á réttarstöðu þriðja manns. Má þannig almennt áskilja að eigin 

áhætta vátryegingartaka vegna hvers tjónsatburðar skuli vera tiltekin fjárhæð, allt að 15 000 

krónur, ef tjónið nemur þeirri fjárhæð, en ella að fullu. Ráðuneytið getur, að fengnum
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tillögum Tryggingaeftirlitsins, breytt fjårhæd þessari árlega í samræmi við verðlags- 
breytingar. 

Réttarstaða slysatryggðs ökumanns fer eftir 92. gr. umferðarlaga, lögum um vátrygg- 
ingarsamninga og vátrvyggingarskilmálum. 

7. gr. 

Þegar ökutæki er afskráð eða selt og vátryggt af hinum nýja eiganda skal vátryggingar- 
félag sem tryggt hafði ökutækið endurgreiða iðgjald í hlutfalli við það sem eftir er af 
vátryggingartímabilinu. 

Hafi ökutækið eigi verið í notkun a.m.k. 30 daga samfleytt skal félagið endurgreiða 
íðgjaldið hlutfallslega fyrir innistöðutímabilið, enda hafi skráningarmerki ökutækis þá verið í 
vörslu Bifreiðaeftirlits ríkisins. Ákvæði þetta gildir ekki um dráttarvélar eða torfærutæki. 

8. gr. 
Í vátryggingarskilmálum skal vera ákvæði um endurkröfurétt vátryggingarfélags 

samkvæmt 2. mgr. 95. gr. umferðarlaga. 

9. gr. 
Um vátryggingu á Ökutækjum sem skráð eru til leigu án Ökumanns gilda auk þessarar 

reglugerðar sérreglur um leigu á skráningarskyldum ökutækjum til mannflutninga án 
ökumanns. 

Í vátryggingarskilmálum fyrir Önnur ökutæki skal vera ákvæði um endurkröfurétt 
vátryggingarfélags á hendur vátryggingartaka vegna allra tjónsatvika sem verða þegar 
ökutækið er leigt án ökumanns andstætt ákvæðum nefndra reglna, nema leitt sé í ljós að 
orsakir tjóns eða umfang verði ekki rakið til þess að ökutækið var leigt andstætt þeim 
reglum. 

10. gr. 
Samtökin Alþjóðlegar bifreiðatryggingar á Íslandi ábyrgjast að ökutæki sem skráð er 

erlendis en hér er notað um stundarsakir sé vátrvggt ábyrgðartryggingu samkvæmt 
íslenskum umferðarlögum ef önnur vátrygging er ekki fyrir hendi, enda hafi umráðamaður 
ökutækisins við innflutning þess lagt fram „grænt skírteini“(Green card) sem út er getið í 
samræmi við reglur þær um alþjóðlegar bifreiðatryggingar sem undirnefnd um vegflutninga í 
innanlandstlutninganefnd Efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu hefur mælt 
með. 

3. KAFLI 

Stofnun og lok lögmæltrar ábyrgðartryggingar ökutækja og slysatryggingar ökumanns, o.fl. 

ll. gr. 

Eigi má vátryggja skráð vélknúið ökutæki ef vátryggingartaki skuldar iðgjald fyrir eldri 
vátryggingu á sama Ökutæki sem fallið hefur í gjalddaga á síðastliðnum tveimur árum. 

Vátryggingarfélag getur ákveðið að vátryggingartaki skuli skriflega lýsa því yfir í 
vátryggingarbeiðni að hann óski eftir að kaupa vátryggingu hjá félaginu. Hafi hann áður hatt 
ökutækið vátryggt skal hann jafnframt gefa yfirlýsingu um að hann skuldi ekki iðgjald fyrir 
eldri vátryggingu sem fallið hefur í gjalddaga á síðastliðnum tveimur árum og að honum sé 
ljóst að vátryggingin veiti honum ekki vernd ef yfirlýsingin er röng.
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12. gr. 

skráningu, þ. á m. umskráningu, vélknúins ökutækis skal færa sön í að í gildi sé 

vegna ökutækisins vátrygging í samræmi við ákvæði umferðarlaga. Skal tilkynning þessa 

in af hlutaðeigandi vátryggingarfélagi á sérstöku eyðublaði (vátry ggingarstaðfest- 

ið almenna skoðun ökutækis skal með sama hætti færa sönnur á að lögmælt 

ging sé í gildi fyrir ökutækið. 

r vélknúið ökutæki er búið til að draga eftirv 

Yfestingin einnig taka til aksturs með tengt Ökutæki 

r keypt er very gging hjå öðru v gingarfélagi en pvi sem &kutækid hefur til 

bessa verid våtryggt hjå skal eigandi (umráðamaður) Ökutækisins senda Bifreiðaeftirliti 

ríkisins nýja vátry Sl inarstað lestin Skal staðfestingin hafa borist bifreiðaeftirlitinu eigi 

síðar en þann dag sem fyrri vátryggingin fellur úr gildi 

      

  

gn eða tengitæki skal vátryggingar- 

    

   atry 

  

  

13. gr 

Þegar eigendaskipti verða að skráðu vélknúnu ökutæki gildir hin fyrri vátrygging 

gagnvart nýjum eiganda í 14 daga nema ökutækið hafi áður ve erið afskráð eða ný vátrygging 

keypt fyrir það. 

14. g 

Komi í ljós að keypt hefur verið vátrygpi ng fyrir skráð vél-knúið ökutæki andstætt 

ákvæði 1. málsgr. 11. gr. fellur vátryggingin þeg sar úr gildi, enda hafi vátryggingartaki 

undirritað yfirlýsingu sem um getur í 2. málsgr. 11. gr. Skal vátrvggingatélagið þá strax vara 

vátryggingartaka við og senda tilkynningu samkvæmt 16. gr. 

      

15. gr 

Falli vátrygging vegna skráðs vélknúins ökutækis úr gildi vegna vanskila á iðgjaldi 

þeirrar vátryggingar má ek yggingar samkvæmt 16. gr. Íyrr 

en svo að hún hafi borist lögreglustjóra í hendur 3 mánuðum eftir gjalddaga iðgjaldsins. 

Tilkynning samkvæmt 1. málsgr. verður ekki gefin svo gilt sé, sbr. 17. gr.. ef 

vátryggingin er uppf tatlega 1 tekin vegna annars Ökut: ekis og vanskilin stafa frá tíma áður en 

vátryggingin var færð yfir á hið nýja Ökutæki. 

   kynningu um lok vát 

      

Falli vátrygging vegna skráðs vélknúins ökutækis úr gildi af annarri ástæðu en þeirri að 

kynna það lögreglustjóra þar sem     keypt hafi verið vátrvgging hjá öðru félagi skal félagið t 

ökutækið er skráð. 

Falli vátryggingin úr gildi af öðrum ástæður en vegna vanskila á iðgjaldi má ekki senda 

tilkynningu samkvæmt 1. málsgr. fyrr en svo að hún hafi borist lögreglu: tjóra 14 dögum fyri 

lok vátrvyggingarinnar. 

Tilkynningu samkvæmt 1. málsgr. skal ekki senda þegar lögreglustjóri hefur tilkynnt 

félaginu að ökutækið hafi verið vátryggt hjá öðru félagi eða það hafi verið afskráð 

    
  

    

    
  

17. gr. 

Þegar lögregl ustjÓ ýri fær tilkynningu samkvæmt 1. málsgr. 16. gr. og í ljós kemur að 

ökutækið hefur ekki verið afskráð og að ný fullnægjandi vátrygging er ekki fyrir hendi skal 

hann taka skráningarmerki af ökutækinu. 

Enda þótt vátryggingin sé fallin úr gildi ber félagið áfram ábyrgð gagnvart þriðja manni 

á sérhverju tjóni sem verður þar til fjórar vikur eru lid ðnar frá því vátryggingin féll úr gildi. 

ingin fallið úr gildi áður 

rgð félagsins í fjórar 

  

nema önnur fullnægjandi v átryg gging hafi verið keypt. Hafi váirygs 

en lögreglustjóri fær tilkynningu samkvæmt 1. málsgr. 16. gr. hels 
vikur frá móttöku tilkynningarinnar. 

g 

St     
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18. gr. 
Eyðublöð fyrir yfirlysingar og tilkynningar sem um rædir i 11., 12. og 16. gr. skulu gerd 

ettir fyrirmælum dómsmálaráðuneytisins. Vísa skal frá tilkynningum sem eigi eru rétt gerðar 
og greinilega á viðurkenndum eyðublöðum. 

19. gr. 
Ákvæði 11— 18. gr. gilda einnig um vátryggingu á ökutækjum með bráðabirgðaskrán- 

ingarmerkjum. 

4. KAFLI 

Gildistaka. 

20. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 94. gr. umferðarlaga nr. 50 30. mars 1987, öðlast 

Þegar gildi. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um ábyrgðartryggingar ökutækja, nr. 238 9. maí 
1984, sbr. reglugerð nr. 106 26. febrúar 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 15. júní 1988. 

Jón Sigurðsson. 

Ólafur Stefánsson. 

22. júní 1988 Nr. 308 
REGLUGERÐ 

um breytingar á reglugerð um greiðslur sjúkratryggðra samkvæmt 
lögum um almannatryggingar nr. 67, 20. apríl 1971 

með síðari breytingum. 

1. gr. 

Greiðslur sjúkratrvggðra til samlagslækna. 

Samlagsmenn í sjúkrasamlögum skulu greiða samlagslækni sínum eða lækni er í hens 
stað kann að koma samkv. samningum hlutaðeigandi samlags kr. 165 fyrir hvert viðtal á 
læknisstofu og kr. 300 fyrir hverja vitjun læknis til sjúklings. 

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. 70 vegna óhjákvæmilegs ferðakostnaðar sam- 
lagslæknis og dragast þær frá umsömdum eða ákveðnum ferðakostnaði samlagslæknis eða 
Hytjenda hans þegar reikningur er greiddur til samlagsmanna, er njóta læknisþjónustu, sem 
byggist á samningi við heimilislækna. 

2. gr. 

Greiðslur sjúkratrvggðra á lyfjakostnaði. 
3. gr. reglugerðar nr. 289/1978 orðist svo: 
Af öðrum lyfjakostnaði en um getur í 2. gr. er greiðslutilhögun svo sem hér segir: 
Fyrir hverja afgreiðslu (ordination) samkvæmt Lyfjaverðskrá I og ll greiðir samlags- 

maður fyrstu 440 kr. en sjúkrasamlagið það sem vantar á fullt verð. Elli- og örorkulífeyris- 
þegar skulu greiða kr. 140 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. 

B 49
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Ákvæði þessarar málsgreinar taka aðeins til lyfja til inntöku í afmældum lvtjaformum 

(töflur, hylki, skammtar), stungulyfja og lyfjaforma til inntöku, þar sem engin tvímæli eru 

um skömmtunarmagn (mixtúrur, dropar), en ekki til húðlyfja, öndunarfæralyfja né augn- og 

eyrnalyfja (ATC-flokkar, D, R og S). 
Sé heildarverð viðkomandi lyfs jafnt og/eða lægra en þau mörk er um getur í þessari 

grein, greiðir samlagsmaður það verð. 

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. 550 fyrir hverja komu til sérfræðings. 
2. Samlagsmaður skal greiða fyrstu kr. 550 hverrar rannsóknar hjá rannsóknarstofu eða 

sérfræðingi. 
. Samlagsmaður skal greiða fyrstu kr. 550 af kostnaði við hverja röntgengreiningu. 

. Elli og Örorkulífeyrisþegi skal greiða kr. 185 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. 

= 
(
0
 

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. Í. mgr., staflið i, 43. gr. laga nr. 67/1971. sbr. lög nr. 54/1982 er kr. 1 650. 

5. gr. 

Greiðslur sjúkratrvggðra 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. 1 540 en síðari ferðir að 
frádregnum kr. 770. 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 almannatrvggingar nr. 67, 20. apríl 

1971 með síðari breytingum, öðlast gildi 1. júlí 1988. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 
554, 9. desember 1987. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. júní 1988. 

F.h.r. 

Páli Sigurðsson. 
Dögg Pálsdóttir.
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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 hitaveitu- 
gjöldum, ef notandi vill láta loka fyrir vatnið að vetri til. þó ekki skemmri tíma en 2 mánuði 
samfellt og ekki lengri tíma en 6 mánuði. 

á. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta inntaksstillingu þeirri. sem um getur 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 Í. janúar ár hvert. Skylt er notanda að 
tilkynna hitaveitustjóra breytingar á hitakerfum, sem raskað geta mælingu. 

5. gr. 

Gjöld fyrir dreifingu heita vatnsins eru sem hér segir: 
Garðyrkjustöðvar .....0.0..0.. kr... 98,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

Íbúðarhús og önnur hús, sem ekki eru tilgreind annarsstaðar .......... kr. 559,00 
fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

Íðnaðarhús „00.00.0000 kr. 253,00 
fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

Hjá þeim notendum, sem greitt hafa rúmmetragjald af íbúðar- og iðnaðarhúsum sínum, 
skal reikna minnst Í mínútulítra fyrir hverja 100 rúmmetra og byrjaða 100 rúmmetra. Ekki 
má tvíreikna gjald á sama vatnið. 

Gjöld fyrir heitt vatn til annarra nota en að framan greinir, ákveður stjórn hitaveitunn- 
ar hverju sinni með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

6. gr. 
Gjalddagar hitaveitugjalda samkvæmt 5. gr. eru sem hér segir: 

Fyrir janúar — febrúar ......................... 25. febrúar. eindagi 5. mars. 

Fyrir mars — apríl .......0.0.. 0... 25. apríl, eindagi 5. maí. 
Fyrir maí — júní .........0...0.. - Júní, eindagi 5. júlí. 
Fyrir júlí — ágúst ...........0......... „ ágúst, eindagi 5. september. 
Fyrir september — oktåber 2... 5. október, eindagi 5. nóvember. 
Fyrir november — desember 2... 25. desember, eindagi 5. jantar. 

Gjöld skal greiða til innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem hann visar til. Pad 
eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd að fullu fyrir eindaga. 

Heimilt er að taka hæstu leyfilega dráttarvexti af gjöldum, sem eru í vanskilum. 
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>r hér með staðtest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 
        68 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur 

úr ldskrá sama efnis nr. 574, 15. desember 1988. 

  

Íðnaðarráðuneytið, 16. júní 1988. 

Eh. 
Árni Þ. Árnason. 

      uðrún Skúladóttir.
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GJALDSKR Å 
Hitaveitu Akraness og Borgarfjardar. 

1. gr. 
Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar (HAB) selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi 

veitunnar samkvæmt ákvæðum gjaldskrár þessarar. 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi sem tengist veitunni í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til 

hitunar húss og neyslu enda verði ofnar þess taldir nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra. 
Stjórn hitaveitunnar getur heimilað afnot hitaorku til annars en húshitunar, svo sem til 

heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, enda verði ákveðið gjald í hverju tilviki með 
hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

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

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis sbr. 

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

verði beiðni þ. a. Í. komið á framfæri við hitaveitu. Hámarksstilling hemils gildir frá 1. 
desember til 30. nóvember, þótt orkunotkun verði minni hluta ársins. 

Heimilt er að víkja frá reglum um hámarksstillingu hemils ef um er að ræða sölu á orku 
að sumarlagi til heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, sem getur nýtt umframorku á 
þessum árstíma. Orka til húshitunar á svæðinu hefur ætíð forgang umfram slíka orkusölu. 

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

en Í, 50 mínútulítrar. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins til húshitunar og neyslu eru sem hér segir: 
a) Vatnsgjald um hemil .....0.0000 esse. kr. 1 730,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 
b) Vatnsgjald um vatnsmæli 00.00.0000 kr. 75,00 

fyrir hvern rúmmetra. 

c) Ef hitastig vatns við mörk byggðar er að jafnaði lægra en 80%C. skal hitaveitan leiðrétta 
Vatnsmagn um hemla, þannig að vatnsskammtur sé aukinn um ás fyrir hverja gráðu sem 
hitastigið er undir 80%C. Leiðrétting verður að ná 0,25 mínútul. til að hitaveitunni sé 
skylt að leiðrétta samanber Í. 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 hitud med hitaveitu, skal vera 12% af 

áætluðum hitunarkostnaði með hitaveitu samkvæmt mati hitaveitunnar. Gjald þetta lækkar 
hiutfallslega 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 íðum 6 og c hér á eftir: 

Stærð húss Stofngjald 

250 m' kr. 39 054,00 
251— 500 m kr. 39 054,00 + 95,10 kr/m" yfir 250m" 

501—1500 m" kr. 62 330,00 + 54,60 kr/m yfir $S00m 

1501—-6000 m kr. 116 930,00 + 35,00 kr/m? yfir 1500m' 

6000 mö kr. 274 430,00 # 27.50 kr/m? yfir 6000m? 

Lágmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsi skal vera ..0......... kr. 29 430,00 

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% at stofngjaldi skv. a-lið. Þetta gjald hækkar ekki þótt 

heimtaugin verði síðar notuð til húshitunar, ef sú breyting fer fram innan S ára. 
c) Hitaveitunni er heimilt að leggja sérstakar heimæðar, sem ekki eru ætlaðar til hitunar 

skv. reikningi og tellur þá niður gjald skv. liðum a. og b. 

7. gr. 

Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun, gjaldfalia 50% 

stofngjalds begar hafin er lagning dreiflæða og götuæða veitukerfis, sem bundin er 

ákveðnum framkvæmdaáföngum í viðkomandi hverfum, en eftirstöðvar gjaldsins gjaldfalla 

þegar tengingu heimæða er lokið, 

Heimilt er hitaveitunni að veita frest til að greiða eftirstöðvar sjaldsins. 

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 bvyggingarleytis 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 Bý Vera ......0..0 00. kr. 1 730,00 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu opnunargjalds áður en opnað er. 

9. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 
hæð og skulu gjöldin greidd þar sem hitaveitan ákveður. 

Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 21 dags frá gjalddaga. 

10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

Il. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 

111,9 stig.
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Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 
en nemur breytingum sem á nefndri vísitölu verða, enda legi fyrir staðfesting ráðuneytisins 
hverju sinni. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 

öðlast gildi 1. júlí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr 

gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 243, 7. maí 1988. 

Íðnaðarráðuneytið, 16. júní 1988. 

, F. h. T. 

Arni Þ. Arnason. 

Guðrun Skúladóttir. 

21. júní 1988 Nr. 311 

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 ettir 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 neysluvatns- 

nota eftir því sem vatnsmagn leyfir og hún telur henta. 

3. gr. 

Hitaveita Egilsstaða og Fella lætur notanda í té vatnsmagn samkvæmt Í. og 2. gr. um 
rennslismæli sem hitaveita leggur til og annast viðhald á. Mælir þessi skal innsiglaður og er 
húseiganda/notanda með öllu óheimilt að rjúfa innsigli mælisins. 

d. gr. 

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er sem hér segir: 

1. Heitt vatn um rennslismæli: 

Fyrir hvern rúmmetra vatns .....0000.... earned kr, 48,00 

ta
 

Auk þess greiðist mælaleiga fyrir hvern mánuð: 
Fyrir 2 tommu mæli 20... enne ener ener ere kr. 250,00 

Fyrir á tommu mæli (00... en nunne ener rrreen kr. 500,00 

Fyrir Í tommu mælt og stærri 2.2 nene nen ee ennen evner nere rnrneee kr. 750,00 

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.
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Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur skal hann greiða fyrir það gjald kr. 
200,00. 

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 brúttó rúmmál húss skv. byggingarreglu- 

gerð og vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Hus allt ad 400 m? 22.00.2000... ne nn ene kn ennen kerner enkeke kr. 73 800,00 
Hús 400 Mm — 2 O00 mm 20... kn ennen kr. 73 800,00 
fyrir 400 m? og 57,00 kr. á m“ þar yfir. 

Hús 2 000 m — 6 000 Mm 2... rnr en enr erne nrkrnrene kr. 166 000,00 
fyrir 2 000 m' og 49,00 kr. á m þar yfir. 
Hús 6 000 m* — 10 000mM 20.00.0000 sene nn nen knnee kr. 362 700,00 

fyrir 6 000 m? og 44,00 kr. å m" bar yfir. 
Hus stærra en 10 000.m) ..........0.000 rent k ener eke rn nee 
fyrir 10 000 m? og 38,00 kr. á m? þar yfir. 

FE r. 540 300,00 

Nú eru fleiri en eitt hitakerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal þá 
greiða kr. 7 200,00 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 
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. 1 000,00 í hvert sinn.
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12. gr. 
Ettirlitsmanni 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 heita vatnsins. 

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 
1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 
gjaldskrá sama efnis nr. 145, 18. mars 1988. 

Íðnaðarráðuneytið, 21. júní 1988. 

i F. h. r. 

Arni Þ. Árnason. 

Guðrún Skúladóttir. 

21. júní 1988 Nr. 312 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Selfoss. 

Í. Heitt vatn. 

Hitaveita Selfoss selur afnot af heitu vatni úr veitukerfi sínu á þann hátt og við því verði, 
sem hér segir: 

I. Um vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra Vatns 222 ss kr. 28,48 
eksekvere vvevsrnnnee kr./åri 7 841,00 

Minnsta magn vatns sé fyrir ibudar-, verslunar- og skrifstofuhisnædi 0,8 l/min. 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. 

11. Mælaleiga. 
Hitaveitan leigir vatnsmæla og skal leiga fyrir þá innheimt jafnhliða gjaldi fyrir 

vatnsnotkun. Hitaveitan ákveður stærð mæla og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir 
notandann, sem skal greiða ársleigu af mælum sem hér segir: 

l. Eyrir mæla eða hemla alltaðð4" ooo kr. 3756,00 
2. Fyrir mæla eða hemla frå 1-2 ss kr. 5 279,00 

III. Heimædargjald. 
Heimædargjald, miðað við heildarrúmmál húsa, er sem hér segir: 

Allt að 400. kr. 45 106,00 
hver m" yfir 400 ad 2000 m3 ss eee, kr./m' 38,60 
Eytir 2000 0 see. kr 106 011,00 
hvern m? þar yfir 0000. kr./m' 31,94 
Séu fleiri en eitt hitunarkerfi tengd við heimæðina með mælum frá hitaveitunni. skal 

greiða kr. 8 759,00 aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta.
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IV, Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt þessari gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 200,00. 

V. Ýmis ákvæði. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða, skal 

greiða heimæðargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimæðargjald skal greitt við umsókn um heimæð. 

Þó er heimilt að veita gjaldfrest allt að 2 árum. Í samningi slíkum skal kveðið á um vexti 

af eftirstöðvum gjaldsins. 

Hitaveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna hitaveitureikninga eins og 

dráttarvextir eru ákveðnir á hverjum tíma, enda hafi tilkynning um beitingu dráttarvaxta 

verið send notanda með reikningi eða á annan hátt. 

Óski notandi sem hefur hemil/mæli að breyta og fá í staðinn mæli/hemil skal greiða kr. 

1 436,00 fyrir breytinguna. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 

527,00. 

Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, til að 

öðlast gildi 1. júlí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr 

gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 575, 15. desember 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 21. júní 1988. 

F. hr. 

Árni Þ. Árnason. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 313 
24. júní 1988 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Hvammsíanga. 

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, ettir 

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 upphitunarkertis 

og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á.
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Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. Einnig selur hitaveitan 
vatn eftir magnmali, ef notandi þarf meira vatn í skamman tíma utan mestu álagstíma. 
Hitaveitustjóri ákveður til hvaða aðila skuli selja vatn eftir magnmeæli. 

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. 490,00 
å månudi fyrir hvern adalhemil og kr. 740,00 
á mánuði fyrir hvern mæli. 

b. Vatnsgjald suse kr. 980,00 
á mánuði fyrir hvern mínútulítra hámarksstillingu hemils Og rr kr.  45,60 
fyrir hvert tonn um mæli. 

5. gr. 
Vilji notandi få meira rennsli i kranavatnslågnina, sem er å midstådvarkerfi, getur hann 

fengid sérskammtara å kranavatnslågn hjå hitaveitunni. Kranavatnsskammtarar i sambandi 
vid adalhemil eru af 4 gerðum og gefa þeir eftirfarandi rennslishlutföll milli miðstöðvarkerfis 
og kranavatnslagnar: 

A 1.00/1.0 
B 

0.95/1.3 
C 

0.90/1.7 
D ses 

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 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 m' að utanmáli .........0.0000 kr. 67 660,00 
af hverjum råmmetra bar yfir kr. 52,00 

B. Fyrir hús 2000 m' og stærri: 
af fyrstu 2000 m? að utanmáli 2... kr. 174 832,00 
af hverjum rúmmetra þar yfir .......000..... 00 kr. 49,60 

C. Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á samainntak „20.00.0000... kr. 15 388,00
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»ka adrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð Q = Hitaveita Hvammstanga hefur rétt til að 

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 

í hvertskipti ......... HR HI rr kr. 1 090,00 

9. gr. 

Gjöld skv. 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 111,9 stig. Er hitaveitu- 

nefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða. 

  

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem neypurrkunar í eða 

ræktunar, og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju 

tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

  

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 heita vatnsins. 

  

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með sam yrkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 

öðlast gildi 1. júlí 1988 og birtist til eftirbreytni ö 

gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 77, 8. febrúar 1988. 

lum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr 

  

Íðnaðarráðuneytið, 24. júní 1988. 

F.h.r. 

Arni Þ. Arnason. a 

Guðrún Skúladóttir. 

24. juni 1988 de
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Suðureyrarhrepps. 

I. KAFLI 
Í. gr. 

Hitaveita Suðureyrarhrepps selur afnot hitaorku úr hitakerfum þeim. sem gerð hata 

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

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

hrepps nr. 225 26. maí 1977. /



    

ju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar. 

ið dómi hitaveitunnar til hitunar á húsinu, enda séu ofnar 

Hitas eita Suðureyrarhrepps lætur hverju    

  

   

  

ustjóra. 

  

tlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkertis 
nnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 

3. oFT. 

     
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega bre 

hemils eftir 

yta stillingu vatnshemils þessa, er um ge 

óskum húseiganda fyrsta mánuð, sem hús 

is breytt 
um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. 

hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta 

    

  

hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis 
1 
Á 

      
    einu sinni á ári, 

desember ár hvert. Hái marksstil 

  

atnsins eru sem hér segir: 

  

a ir hvern aðalhemil ....... sr … kr. 500,00 
b. Vatnsgiald å månudi 2... eee, kr. 970,00 

fyrir hvern mínútulítra á hám: arksstillingu 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 til 

innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem hreppsnefnd ákveður. Það eru vanskil, ef 
gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 30 daga frá gjalddaga. 

   

6. or 

eg     ireyrarhrepps skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð. Ta
 

     

    

  

     

  

mil ar slaufuloka kr. 28 872,00 

300 m án gjalds 

-1000 m AÐ . . kr 19,70 pr. m 

ki 33,15 pr. m" 

Fastag æd med hemi og oka. . . kr. 65 803,80 

Rummetragjald 0—300 m ån ij 

gjald umfram 30( 1000 er. kr. 49,70 pr. m 
gjald umfram 1000 m” . … kr. 33,15 pr. m 

. gr. 
Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Er hreppsnefnd heimilt að 

breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða, enda séu 
breytingarnar staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 
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8. gr. 

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

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

9. gr. 

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

10. gr. 

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

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

fyrirvara. 
Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er kr. 627,00 í hvert 

skipti. 

11. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Sudureyrarhrepps skal, hvenær sem er, frjåls adgangur ad 

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

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

misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að öðlast gildi 1. júlí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 320, 3. júlí 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. júní 1988. 

, F. h. T. 

Arni Þ. Arnason. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 315 16. júní 1988 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Stokkseyrar. 

Í. RAFORKA. 

Rafveita Stokkseyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

í, Lýsing o. fl. 

1.1 Til almennrar lýsingar: 

Orkugjald .........2%0. 0... erne k kk ek krerkn en kr. 6,78 kWh 

1.2 Til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð: 

Orkugjald .............. 0... r rr kk kk rrer kr. 8,43 kWh 

1.3 Til úti- og götulýsingar. samkvæmt uppsettu afh: 

Aflgjald 20.20.0000 rr res kr. 9 692,00 KW/ár 

Viðhaldsgjald ..........2.00.000 00 nn rr kk kkrrr kr. 10 499,00 kW/år 

Gjald alls 2... eeeeeeeer enker rr kk k ktr k ner kr. 20 191,00 kW/år 

Auk afi- og vidhaldskostnadar greidir notandi stofnkostnad ad fullu.
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2. Heimili o. fl. 
2.1 Til almennrar heimilisnotkunar. svo og til notkunar í sjúkrahúsum, 

gistihúsum og hliðstæðum stofnunum: 

Orkugjald 00... kr. 5,45 kWh 
2.2 Til notkunar í sumarbústöðum og sumarbúðum: 

Orkugjald 000 kr. 3,00 kWh 
2.3 Fastagjald ses eee kr. 9 174,00 kr/år 

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: 

[gs
 

= 

Orktgjald 0... kr. 2,06 kWh 
Afigjald ussel kr. 7 336,00 KW á ári 

4. Hitun, 
4.1 Til húshitunar. roftími Í klst. á dag. 

Orkugjald 0... kr. 4,31 kWh 
4.2 Til húshitunar, roftími 2 x 1% klst. å dag. 

Orkugjald 00. kr. 1,60 kWh 
4.3 Til hitunar í iðnaði, roftími Í klst. á dag. 

Orkugjald 000. kr. 5,07 kWh 
4,4 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, 

roftími 15 klst. að degi til. 
Orktigjald 00... kr. 1,18 kWh 

4.5 Tvígjaldsmæling fyrir hitun í íðnaði og til annarra hliðstæðra nota. 
Orkugjald næturtaxti 9 stundir ss kr. 1,54 KWh 
Orkugjald dagtaxti 19 stundir (0000... kr. 8,48 kWh 
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: 
a. Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum 

rafveitunnar. 
b. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 
c. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu af þeim 

samkvæmt gjaldskrá. 
d. Að hitunartæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og 

önnur hitatæki fasttengd. 

IL. FASTAGJALD. 
Ratveitan ákvarðar stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, og er sú 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér 
segir; 

Orkumælir, €infasa ....000.. kr. 2 169,00 
Orkumælir, prifasa ss ss kr. 4 773,00 
Orkumælir, brifasa med straumspennum kr. 5 340,00 
Afli kr. 5 101,00 
Aflmælir med straumspennum 2 kr. 6 515,00 
Tvigjaldsmælir LL... kr. 5 778,00 
Klukka „0000. kr. 522,00



  

IEL. HE IMTAUGAGJOLD. 
skal greitt samkvæmt     

f yfirlengd 

gát 
Málstraumur 

AX 

1 63 

3 53     

  

lengri en 15 

t frá lóðarmör 

    

   

  

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrer     lengri í jarðstrengsheimtauga1 

stofnte 

Þegar stækka þarf spenni eða hei 

heimtaugag i ald fyrir hina nyju heimta 

Sk 

    

vegna tiltekins notanda, skal at 

'rådregnu hålfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, 
- breytingin fer fram. 

  

hvort tvege 

Sé nauðsynlegt að se 

öllu leyti notuð í hans þágu, er honum skylt að leg 

  a miðað við gildandi gjaldskr: á, þega 

ja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu e€ 

gja 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 yfirlengdarg 
  

jald 

  

samkvæmt töflu. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt sv æði að ræða eða       

  

aðstæður 

sinni, 

óvenjulegar, skal heimtaugagjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju 

d skal greitt við umsókn. Þó er heimil Heimtaugarg að veita gjaldfrest allt að 2 árum. 

Í samningi slíkum skal kveðið á um vexti af eft 
    

      

    

   irstöðvum gjaldsins. 

IV. YMIS ÁKVÆÐI. 

  

   

    

„ ar . a Á 1 Þonar hafi bamið 
þessari „svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu luropnun kr 

Ef fas ' lægri en 0,9 getur rafveitan krafist þess að hann sé 

hækkaður : 

Heim anna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum 

truflunum, 

Rafveitu 

dráttarvextir eri 

eða irka notkun þeirra, við tiltekna tíma sólarhring 

að reikna dráttarvexti á vangoldna rafveitureikninga eins og 

á á hverjum tíma, enda hafi tilkynning um beitingu dráttarvaxt: 

verið send notanda með reikningi eða á annan hátt. 

Óski notandi þess að mælitæki hans utan r 

rafveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann g 

492,00. 

Söl uskat tt IT "23% 

1.3., 2.3, vi | 

  

x 

   
    lubundins álestrartíma 

10a fyrir | 
    

  

gjald kr. 

  

æmt gjaldskrá þessari, nema í lið 
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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. júlí 1988 og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 579, 18. 
desember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 16. júní 1988. 

F. h. r 

Arni Þ. Arnason. 

Guðrún Sk úladóttir. 

21. júní 1988 GJALDSKRÁ Nr. 316 

Rafveitu Selfoss. 

Í Raforka. 

Rafveita Selfoss selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing o. fl. 

1.1. Til almennrar lýsingar. Orkugjald ......... HR a 5,71 kr/kWh. 

1.2. Til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkja agerð. 

Orkugjald 20.00.0000 IR 85,88 kr/kWh 

1.3. Til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 

Aflgjald 2... HR HAR BI NR 9 536,00 kr/kW/år 

Viðhaldsgjald .......0.%.0 rs 12 313,00 kr/kW/år 

Gjald alls .......0000... bu neeeerreee … 21 849 00 ) kr/kW/år 

Auk afl- og vidhaldskostnadar greidir notandi stof fnkostnað að fullu. 

2. Heimili o. fl. 

2.1. Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkrahúsum, gistihúsum og 

hliðstæðum stofnunum. 

Orkugjald 2... SIR BR … 5,71 kr/kWh 

2.2. Til notkunar i sumarbústöðum og , sumarbúðum. 

Orkugjald ............... a SR a BR 3,23 kr/kWh. 

3. Vélar o. fl. 

3.2. Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda sé lágn arksafl 20 kW. 

Gjaldskylt afl er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega 

og með sem jöfnustu millibili. 

Orkugjald ............. RENA rrvnene HR . . 2,09 kr/kWh. 

Aflgjald .......sssssseeeeeeeeeeee NR HR 7 733.00 kr/kW á ári. 

d. Hitun. 

4.1. Til húshitunar, roftími 1 klst. á ag. 

Orkugjald 22.00.0000. FR 3,75 kr/kWh 

4.2. Til hushitunar, roftimi 2 x 90 min. å dag. 

Orkugjald ............ FR 1,44 kr/kWh 

4.3. Til hitunar í iðnaði, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald ......0..0... 0. een renerne BR .… 4,75 kr/kWh. 

4.4. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra a hliðstæðr a nota, roftími | 5 klst. að degi 
til. 

Orkúgjald ...........00... senere 1,38 kr/kWh. 

4.5. Tvigjaldsmæling fyrir hitun f idnadi og til annarra hlidstædra nota. 

Orkugjald næturtaxti 9 stundir 2... esse AÐ Lo „2. 1,56 kr/kWh. 

Orkugjald dagtaxti 15 stundir ......................... AR 8.61 kr/kWh 

B 50
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Um framangreinda gjaldskrårlidi gildir eftirfar: indi ákvæði. Minnsta árgjald skal vera 

sem svarar 1800 klst. á hvert kw uppsetts afls hitunartækja. 

Önnur skilyrði fyrir rí forkusål u til hitunar: 

a) Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum 

rafveitunnar. 

Að vélaafl, línur og spennir þoli álagið. 

c) ) Ad notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiðir leigu af þeim 

samkvæmt gjaldskrám. 

d) Að hitunartæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og 

önnur hitatæki fasttengd. 

  

   

TI Fastagjald. 
     

Rafveitan ákvarðar stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu og er 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér 

segir: kr 

    

    

  

„ári 

Orkumælir, einfasa .. HR HR . . HR 2 613,00 

Orkumælir, þrífasa AR . ARNA 40 eres 5 749,00 

Orkumælir, brifasa med straumspennum AR BR . . . … 6 428,00 

Orkumælir fyrir sumarhús . BR HA RF 0. A 8 359,00 

Aflmælir AR … BR AR HR HAR . 6 138,00 

Aflmælar með straumspennum ........... IR . HR . 6 819,00 

Pvigjaldsmælir . AAN Ð BR … AÐ HAR 6 168,00 

Klukka NNA su . 537,00 

II Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald fyrir varanlega heimtaug. skal greitt samkvæmt ettirt: trandi töflu 

    

Málstraumur Stofngjald Gjald af yfirlengd 

(ÁA) (kr.) Jarðstrengur Loftlína 

(kr./m) (kr./stólpa) 

1 x 63 37 986,00 10 129,00 

3 x 63 41 152,00 ] 17 496,00 

3 x 100 65 310,00 1 900,00 22 160,00 

3 x 200 129 078,00 3 133,00 

3 x 315 204 944, 00 3 650,00 

3 x 400 261 575,00 Samkv. kostnaði 

3 x 710 464 838,00 Samkv. kostnaði 

3 x 1200 781 394,00 Samkv. kostnadi 

Yfirlengd midast vid jardstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlinuheimtaug lengri en 

30 m. Lengd jardstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnkassa eða 

stofntengikass sa 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: 

lø
d 

1 x 63 A bráðabirgðaheimtaug ..........0000.. 0. rn kr. 10 265,0 

3 x 63 A brådabirgdaheimtaug ............... sr SR kr. 13 s16.00
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Séu aðstæður þannig að i að vinnustað skal Í le jald 

samkvæmt töflu. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt æ i 

aðstæður óvenjulegar, skal heimtaug itt samkvæmt sérstí S m hverji 

sinni 

Heimtaugargjald skal greitt vid umsåkr teimilt að ví t allt að 2 árun    Í samningi slíkum skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsin: 

IV. Ýmis ákvæði. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 200, 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægr 

upp í það gildi. 

Heimilt er að banna notkun rafs 

truflunum, eða takmarka no 

Rafveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna rafveitureikninga J 

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 

rafveitunnar og honum g 

606,00. 

      
    

  

    
ur rafveitan krafist að hann sé hækkaður 

  

ten, 

  

uspenna Oy 
in þeirra við tiltekinn tíma sólarhrings 

annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum i    

  

    

   

reglubundins álestrartíma 
kr KT. 

    
rður sérstakur hann greiða fyrir það g     

    Söluskattur » Så kv emt lögum, er inr nitali nn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá 

i í g liðum 4. 4.2. og 4.3 

  

> 20. juni 1923      

           

    

>m sett er samkvæmt vatnaldgum ni 
nr. 587 lí 1988 og | 

Stj 
i 

67 st staðfestist hér með til að í öðlast g 

Ö framt er úr     lum sem lut eiga að mál. Jaf 

desember 19 
Sr fi Á yf ni TO 

Íðnaðarráðuneytið, 21. júní 1988 

EF. hr 

Árni Þ. Arnason. a 

Guðrun 
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AUGLYSING 
um utvarpsgjald. 

Utvarpsgjald sbr. 22. gr. útvarpslaga nr. 68/1985, hefur verið ákveðið sem hér segir: 
A 3. ársfjórðungi 1988: 

Fyrirfullafnot ................ HR uvvrssrrnne AR .… kr. 3 
Fyrir hljéovarpsafnot eing 

    

A familiar då 7 hal TORG 
Menntamálaráðunevtið, 14. Juni 1900. 

Friðrik Sophusson. 

Þórunn J. Hafstein
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GJALDSKRÅ 
Rafveitu Akureyrar. 

RAFORKUVERD. 

Fast gjald Aflgjald Orkugjald 

kr/ár kr/kW/ár kr/kWh 

Almennir taxtar. 

Al Almenn heimilisnotkun .......0....0 0. 1 912,00 4,67 

A2 Almenn notkun. 

Öll almenn notkun ótalin annarsstaðar ............. 1 912,00 5,31 

A3 Mannvirkjagerð .......0..... nn nen 1 912,00 7,51 

Afltaxtar. 

B1 Afl-ogorkumæling .......0%%% 0000. 3 823,00 6 623,00 1,45 

B2 Sértaxti Gefjunar ..............00 00. 3 823,00 6 717,00 0,79/0,70 

B3 Afl- og orkumæling .............0 000. 3 823,00 5 298,00 1,16 

Hitataxtar. 

C1 Rofin daghitun. 

Roftími 2X1,30 klst. 20.00.0000 3 823,00 1,74 

C2 Rofin næturhitun. 

Roftimi 15 klst. å timab. kl. 06 til 24 ................ 3 823,00 1,46 

C3 Orofin hitun 2... 0... 3 823,00 3,68/2,31 

Heimtaugagjöld. 

1. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við kerfi rafveitunn- 

ar. Heimtaugargjald skal greitt áður en tenging fer fram. 

2. Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Heimtaugagjöld 

Jarðstr. Málstr. 220 V kerfi 380 V kerfi 

mm“ A. kr. kr. 

1x 6 25 9 094,00 9 094,00 

3x 10 63 33 626,00 33 626,00 

3x 50 125 52 725,00 55 361,00 

3x 95 200 79 086,00 110 062,00 

3x 150 260 100 176,00 141 037,00 

3x 240) 315 131 811,00 184 535,00 

3x 300 400 171 354,00 237 259,00 

Brådabirgdaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 

kr. kr/m. kr/stólpi 

603 A lasa lo eeseeeneseernree 6 116,00 903,00 11 458,00 

63 A 3-fåsa ............ 8 563,00 903,00 13 131,00 

100 A 3-fasa Lo I 9 021,00 1 193,00 15 291,00 

Målstraumur heimtaugar midast vid stærd stofnvara husveitu. 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka i 

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 

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. 685,00. 

Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á staðinn til lokunar, jafnvel þótt lokun sé 

ekki framkvæmd. 
Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni tafarlaust lokað, og 

verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefir greitt gjald til rafveitunnar kr. 

685,00. 
Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá notendum ef úttekið launafl nemur 

50% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 30 mín. meðalgildi afls. 

Söluskattur 25% samkvæmt lögum, er innifalinn í rafmagnsgjöldum samkvæmt gjald- 

skrá þessari að undanteknum C-liðum. 

Skýringar. 

Taxti fyrir almenna heimilisnotkun. Heimilt er einnig að nota taxtann fyrir sjúkrahús og 

önnur dvalarheimili. 

Taxti fyrir almenna notkun, sem ekki er getið um annars staðar. 

Taxti fyrir alla skammtímanotkun vinnuvéla, vinnuljósa og annars í sambandi við 

mannvirkjagerð. 

Iðnaðartaxti. Þar sem vélaafl er að lágmarki 30 kW og nýtingartími minnst 1000 klst. á 

ári. Þessi taxti er ætlaður sem vélataxti en er þó heimilt í vissum tilvikum að sammæla 

aðra notkun með vélanotkuninni og bætist þá við gólfflatargjald. 77.00 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.
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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. júlí 1988 og birtist til eftirbreytni 

Öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 24, 28. 

apríl 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. júní (988. 

F. hr. 

Guðrún Skúladóttir. 

Baldur Pétursson. 
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GJALDSKRÁ 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 

Orkuveitusvæði. 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

2. gr. 

Raforkugjöld. 

A. Almennir taxfar. 

A.1 Verð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem eigi er sérstaklega talin hér á eftir: 

Fast gjald ....0000000 sek ene 1 940,00 kr/år 
Orkugjald 00... 4,89 kr/kWh 

A.2 Verð á rafmagni til notkunar við mannvirkjagerð, svo og við breytingar á eldri 
mannvirkjum: 

Fast gjald ..0..000 0 krr kreere 3 880,00 kr/ár 

Orkugjald 20.00.0000... nek rn ese 6,36 kr/kWh 

B. Afltaxtar. 

B.1 Verd å rafmagni til meiri háttar vélanotkunar: 

Fast gjald 000... ener rnnne 33 300,00 kr/år 
Aflgjald s..ssssssseeeeseseueeenenenennnen kk er errnrnnne 6 180,00 kr/kW/år 
Orkugjald 20.00.0000... 1,43 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 afi eða meira, heimilt að kaupa alla 
raforku sína samkvæmt þessum taxta. 

B.2 Verð á rafmagni og viðhaldi úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 
Aflgjald 0. er rnrree 11 700,00 kr/kW/år 
Vidhaldsgjald ......0...0 0. knenes 13 400,00 kr/kW/ár 
Gjald samtals .........0..... rn nn 25 100,00 kr/kW/år 

Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu. 
Lýsing þessi stýrist af stjórnbúnaði rafmagnsveitunnar.



28. túní 1988 721 Nr. 319 

C. Hitunartaxti. 

C.1 Verð á rafmagni til órofinnar hitunar: 

Fast gjald .......... ANNAN 6 660,00 kr/år 

Orkugjald .............. ENE HI SIÐ 3,65 kr/kWh 

C.2 Verð á rafmagni til rofinnar daghitunar með rofi tvisvar á sólarhring allt að tveim 

klukkustundum í hvort skipti: 

Fast gjald 000... HI „2. 4 430,00 kr/år 

Orkugjald með rofi í 

6 mánuði, október — Mars ................. IR i.60 kr/kWh 

Orkugjald með rofi í 

4 mánuði, nóvember — febrúar ........%..0.0 0 1,74 kr/kWh 

Orkugjald med rofi i 

2 mánuði, desember — janúar ........ HR . 2,65 kr/kWh 

C.3 Verð á rafmagni til rofinnar næturhitunar: 

Fast gjald ..... AR HI „. 04 430,00 kr/ár 

Orkugjald ........... HI 0.01 kr/kWh Í 

Straumur til hitunar samkvæmt þessum lið er rofinn allt að tólf klukkustundum á 

tímabilinu kl. 09:00 til 21:00. 

  

S. Sumartaxti. 

S.1 Fyrir meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun á tímabilinu 1. apríl til31. október, samkvæmt 

sérsamningi. 

Lágmarksaflgjald á mánuði miðast við 75 kW. 

Aflejald 2... . . busserne ersrrrrnrrnne 175,00 kr/kW/mán 

Orkugjald 0... 1,21 kr kWh 

E h iforku skv. bessum taxta frå 1. nåvember til 31. mars 

  

3. gr. 

Mælaleiga. 

Rafmagnsveitan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við sölu 

Aælaleiga fyrir þessi tæki er innifalin í gjöldum samkvæmt 2. gr 
   

rafmagns. 

    

     
   

     

  

    

  

   

   

  

Fyrir mælitæki til annarra nota, en að framan greinir, skal árslerga vera sem hér 

Orkumælir, einfasa . . I . . kr 

Orkumælir, brif: 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum a . . . Ki 

Afim … . kr 

Aflmælir með straumspennum … BN BAÐ . BR ki 

orkumælir reen . . . . kt 

udsorkumælir með straumspennui kr. 57 

ókuliði. kr. 2 6l 

iði, brípóla kr. 3 910,00 i 

>inir, skal vera sem næst 15% at 

nsveitunnar. Leiga skal greidd 

  

  Arsleiga fyrir önnur tæki, en að framan gi 

innkaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun rafma 

samtímis raforkugjaldi. 

  
   
  

4. gr. 
Heimtaugagjöld. 

eimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

í ifm agnsveitu Reykjavikur. 

Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn.
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4.2 Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

4.3  Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur Heimtaugargjöld 

63 A I-fasa 31 900 kr. 
63 A 3-fasa 35 400 kr. 

100 A 3-fasa 56 400 kr. 

200 A 3-fasa 112 000 kr. 

315 A 3-fasa 176 000 kr. 

400 A 3-fasa 227 000 kr. 

630 A 3-fasa 354 000 kr. 

710 A 3-tasa 400 000 kr. 

1200 A 3-fasa 674 000 kr. 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

4.4  Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Jarð- Loftlina 

strengur 

Målstraumur Stofngjald kr/m kr/stólpi 

63 A |-fasa kr. 6 340,00 942,00 12 000,00 
63 A 3-fasa kr. 8 930,00 942,00 13 900,00 

100 A 3-fasa kr. 9 420,00 I 240,00 16 000,00 

Målstraumur heimtaugar midast vid stærd stofnvara husveitu. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp, eða 

rofa í spennistöð, að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram $ 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 Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar húsveitu, og hún að mestu 

leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu. skal eigandi veitunnar skylt að leggja til lóð undir 

stöðina, rafmagnsveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum 

hennar um stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 

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. 

5. gr. 

Ýmis ákvæði. 
5.1 Heimilt er með samþykki borgarráðs að selja háspennt rafmagn samkvæmt sérstökum 

samningi. 

5.2 Heimilt er að selja raforku til meiriháttar véla- og iðnaðarnota á sérstökum 

sumartaxta. Gera þarf sérstakan samning þar um í hverju tilviki. Sumartaxti gildir 

aðeins á tímabilinu 1. apríl til 31. október. Utan tímabilsins er framangreind notkun 

ekki leyfð um viðkomandi kW/kWh-mæli né aðra mæla rafmagnsveitunnar á Öðrum 

gjaldskrárliðum. Aflgjald sé samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afls. 

Álestur fari fram að jafnaði 1. hvers mánaðar.
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Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjå notendum, ef uttekid launafl 
nemur /5“% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna meðalgildi 
afls. 

Óski notandi þess, að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 
rafmagnsveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það 
gjald kr. 653,00 
Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar, svo sem landtengingu 
skipa, skal greiða gjald kr. 1 300,00 
Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 
samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða gjald kr. 1 300,00 
fyrir, að settur sé straumur á að nýju. 
Sala rafmagns til hitunar samkvæmt C-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og 
veitukerfi þoli álagið að dómi rafmagnsveitunnar. 

Söluskattur 2 er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema á 
C-liðum, húshitun, dælingu hitaveitna og viðhaldsgjaldi götulýsingar. 
Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar, enda miðist 
gjaldskráin ætíð við það, að tekjur rafmagnsveitunnar standi undir rekstrargjöldum 
hennar svo og aukningu veitukerfis. Við ákvörðun gjaldskrár skal ætíð liggja fyrir 
áætlun um rekstur og fjárfestingu á næsta 5 ára tímabili. 
Rafmagnsveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir tegund 
notkunar. 

SO/ 
370 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 
orkul ögum nr. 58 29. apríl 1967, samkvæmt reglugerð Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 451 
20. desember 1977, með síðari breytingum. til að öðlast gildi 1. júlí 1988 og birtist til 
ettirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 
nr. 158, 25. mars 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. júní 1988. 

F.h.r. 

Guðrún Skúladóttir. A 
Baldur Pétursson. 

28. júní 1988 Nr. 320 

GJALDSKRA 
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 0. 5.35 kr/kWh 
Fast gjald ......0..0 reree BR 1 800,00. kr/år 

A. 2 Verð á rafmagni til notkunar við mannvirkjagerð. svo og við 
breytingar á eldri mannvirkjum: 
Orkugjald ..........0.0 0. 6,95. kr/kWh 
Fast gjald ss eres 4 300,00 kr/år
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B. Afltaxtar. 

B. 1 Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar: 
Orkigjald ........0....... nr kr kk ktr rn kk rer rr kerne 1,92. kr/kWh 

Afigjald 2... r kk ktr rs kr rns 7 250,00 kr/kW år 

Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 15 mínútna afl, enda sé lågmarksafl 30 

kW. Heimilt er að sammæla raforku til órofinnar iðnaðarhitunar með vélanotkuninni. 

Í vissum tilvikum er einnig heimilt, með sérstöku samþykki rafveitunnar, að sammæla 

aðra notkun með vélanotkuninni. 

Orkugjald miðast við að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá kaupanda sé eigi 

lægri en 0,85. Falli meðalfasviksstuðull niður fyrir þetta gildi skal orkugjald umrædds 

mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meirihluta úr stigi sem 

meðalfasviksstuðull mánaðarins er lægri en 0,85. 

B. 2 Verð á rafmagni og viðhaldi úti- og götulýsingar, samkvæmt 

uppsettu afli: 

AÆflgjald 2... kk kk kk kk rss rr r skr ne 8 500,00 kr/kW ár 

Viðhaldsgjald .......0..0.00..0.0 0 rerk kk ett rr kk kr kk ker 14 500,00 kr/KW år 

Gjald samtals 2......ssssseeueneeeeee rer kk kk k kk kr rr ktr res 23 000,00 kr/KW ár 

Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu. 

C. Hitun. 

C. 1  Órofin húshitun .........00..0 000... 4,30 kr/kWh 
C. 2 0 Daghitun, húshitun rofin .........20.0..00 0... nn ret rr krnrn 1,85. kr/KWh 

C. 3 Næturhitun, húshitun ........00...00.. 0... kk kk rr rrer 1,00 0 kr/kWh 

Fast gjald áC.1.........0.... 0... rn ekte rn r kk ere r rr eter 6 000,00 kr/pr. år 

Fast gjald á C.208C.3 .....0.0.00.0 00. kk k tern k rr 5 600,00  kr/pr. ár 

D. Mælaleiga. 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við sölu 

rafmagns. 
Fyrirtæki þau, sem notuð eru við rafmagnssölu, skal greiða eftirfarandi: 

Ð. Í Afeinfasamælum ..........00.0.. eeneeeeees nn ken nr n nn r kreeres 380,00  kr/pr. ár 

D.2 Afþrífasa mælum upp að S0A ......0..0..0 sseeeeeerkr rer r ker k rr rrre 1 520,00. kr/pr. år 

D. 3. Af brifasa mælum 50A og ofar ......00.0 0000 ret krrrrer 2 280,00 kr/pr. år 

D. 4  Afálagsstýringarliðum ..........220..0 00 n rk rr kk rr rene 2 280,00 kr/pr. ár 

D. 5. Afaflmælum 200... kk kr kreere 3 800,00 kr/pr. år 

Mælaleiga reiknast ekki af A. 1, A.2,C.1,C.20g€. 3. Ársleiga fyrir Önnur tæki, en 

að framan greinir, skal vera sem næst 15% af innkaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun 

rafveitunnar. Leiga skal greidd samtímis raforkugjaldi. 

E. Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við veitukerfi 

rafveitunnar. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar.
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Áðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 
Málstraumur: Heimtaugagjöld 

63A Þefa8a 0 kr. 31 500,00 
63A 3-fasa Lo ennen ener. kr. 34 500,00 
100A 3-fasa suser n rr erverse kr. 55 500,00 
200A Fefasa ol kr. 109 000,00 

300A 3efasA ol kr. 162 000,00 

400A 3-fåasa 222 seere kr. 215 000,00 

600A 3efasa Loon kr. 325 000,00 

900A 3-fasa .ssssssssssnnnnen nu nneen ennen ennen ennen ener vesrre kr. 490 000,00 

1200A 3-fasa 000. vsere kr. 660 000,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur: 

63A Lefasa 0... kr. 7 800,00 

63A 3-fasa s.ssssssssnnnennne ennen nen ennen nens kr. 8 800,00 

100A fasa 00. kr. 11 600,00 

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 skal greiða gjald kr. 
1 800,00. 

2. gr. 

Se heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða 1 600,00 kr. gjald fyrir að settur sé straumur á 
að nýju. 

3. gr. 

Sala rafmagns tl hitunar samkvæmt c-liðum er bundin því skilyrði. að orkuver og 
veitukerfi þoli álagið að dómi rafveitunnar. 

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.
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Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Suðurnesja og sett 

samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. júlí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 199, 20. apríl 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. júní 1988. 

F.h.r. 

Guðrún Skúladóttir. 

Baldur Pétursson. 
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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. 

I. KAFLI 
3. gr 3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal húseigandi greiða samkvæmt magn- 

hemmi .............. 0000 kk erne k renere kk rrrknrs kr. 1 200,00 

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 ........0.0000 000. kr. 42,00 

4. gr. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og hemla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli eða 

hemil skal greidd jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera fyrir hvern mæli eða hemil á 

mánuði: 

a) Fyrir mæla eða hemla alltað ða" ......0....0.0. 000. kn rn rnnes 22... kr. 210,00 

b) Fyrir mæla eða hemlal'—?2" seere. IR a kr. 420,00 

c) Fyrir mæla eða hemla 3" Og stærri ............ 000... BR NNA kr. 840,00 

5. gr 

Hitaveitugjåld skv. 3. og 4. gr. må krefja månadarlega.
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6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er vid framvisun reiknings eda 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. 

Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

utanmál (m') Heimæðargjald 

Allt að 400 63 000,00 

400— 2000 63 000,00 fyrir 400m” + 51,50 kr/m? bar yfir 
2000— 6000 145 500,00 fyrir 2 000m” + 42,00 kr/m” bar yfir 

6000— 10000 315 000,00 fyrir 6 000m” + 37,80 kr/m? bar yfir 

Meira en — 10000 465 000,00 fyrir 10 000m” + 32,60 kr/m” bar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum frá hitaveitunni og 
skal þá greiða kr. 7 600,00 í aukagjald fyrir hvern hemil umfram þann fyrsta. 

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. 

Il. KAFLI 

9. gr. 

Öll 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 viðskipta- 
manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem 
hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 

Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 1 600.00 
hverju sinni. 

ll. 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 1. júlí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 146, 21. mars 1988. 

Íðnaðarráðuneytið, 28. júní 1988. 

F.h.r. 

Guðrún Skúladóttir. a 

Baldur Pétursson.
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REGLUGERD 

um heimild rækjuvinnslustöðva til móttöku á úthafsrækju árið 1988. 

1. gr. 

Ákvæði reglugerðar þessarar taka til rækjuvinnslustöðva, sem vinnslu höfðu hafið á 

úthafsrækju fyrir gildistöku laga nr. 12, 25. apríl 1975, um samræmda vinnslu sjávarafla og 

veiðar, sem háðar eru sérstökum leyfum og ennfremur rækjuvinnslustöðva, sem leyfi hafa 

fengið til rækjuvinnslu á grundvelli þeirra laga og ekki hafa hætt rekstri. 

2. gr. 

Ráðuneytið skal tilkynna hverri rækjuvinnslustöð, sbr. 1. gr., bréflega hámark þess 

rækjumagns sem heimilt er að taka til vinnslu árið 1988. 
Rækjuhámark skv. 1. mgr. miðast við rækju, sem veidd er utan viðmiðunarlínu sbr. lög 

nr. 81,31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. og landað er, ferskri eða frysti, 

til vinnslu. 
Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. taka ákvæði reglugerðar þessarar ekki til rækju, sem veidd er 

á svæði við Eldey, sem að sunnan markast af línu, sem dregin er réttvísandi 245" frá 

Reykjanesaukavita. Að vestan markast svæðið af 23940' V og að norðan at 6405 N. 

3. gr. 
Hámarksvinnsluheimild hverrar rækjuvinnslustöðvar, sbr. 1. gr., skal vera meðaltal 

þeirra tveggja ára á árabilinu 1984-1987, þegar mest magn af úthafsrækju, sbr. 2. og 3. mgr. 

2. gr., var tekið til vinnslu hjá viðkomandi vinnslustöð, þegar það meðaltal hefur verið 

hækkað upp í næsta heila hundrað lesta. 
Reynist reiknuð hámarksvinnsluheimild stöðvar, sbr. Í. mgr., vera innan við 2.000 

lestir, skal bæta 10% álagi við þá tölu við ákvörðun vinnsluhámarks en sé reiknuð 

hámarksvinnsluheimild innan við 1.000 lestir, skal bæta við 15% álagi. Hámarksvinnslu- 

heimild hverrar einstakrar rækjuvinnslustöðvar skal þó aldrei nema minna en 500 lestum. 

Við úthlutun hámarksvinnsluheimilda er heimilt að taka sérstakt tillit til þess, ef 

rækjuveiðiskip, eitt eða fleiri, eru í eigu sömu aðila og rækjuvinnslustöðin, þannig að bætt sé 

við reiknaða hámarksvinnsluheimild skv. 1. og 2. mgr. allt að 30% af úthlutaðri 

rækjuveiðiheimild skips eða skipa. Þessi heimild skal þó aldrei leiða til þess að rækjuhámark 

til vinnslu verði hærra en veiðiheimildir skipsins eða skipanna. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 2. gr., skal hverri rækjuvinnslustöð heimilt frá gildistöku 

reglugerðar þessarar og til ársloka 1988, að taka á móti helmingi þess rækjumagns. sem 

kemur í hennar hlut á öllu árinu samkvæmt reglum 1., 2. og 3. mgr. þessarar greinar. 

Forráðamenn þeirra rækjuvinnslustöðva, sem tekið hafa á móti meira en helmingi 

rækjumagns, skv. l., 2. og 3. mgr. þessarar greinar, fyrir gildistöku reglugerðar þessarar 

skulu fyrir 15. júlí 1988 senda sjávarútvegsráðuneytinu skýrslu um móttekið magn af 

úthafsrækju frá Í. janúar 1988 til þess dags er reglugerð þessi tekur gildi. 

4. gr. 

Hámarksvinnsluheimildir einstakra rækjuvinnslustöðva eru óframseljanlegar. Ráð- 

herra er heimilt að sameina rækjuhámark tveggja eða fleiri vinnslustöðva í sama 

sveitarfélagi komi eignaraðilar sér saman um sameiningu þeirra enda hafi hlutaðeigandi 

vinnslustöðvar verið í rekstri í a.m.k. þrjú undanfarin ár. 

5. gr. 

Komi upp ágreiningur um framkvæmd reglugerðar þessarar skal ráðherra úrskurða þar 

um, að fenginni umsögn Félags rækju- og hörpudiskframleiðenda.



  

21. júní 1988 

  

urlögum samkvæmt ákvæðum 4. pr. 

  

sjávarafla og veiðar, sem Í 

    

    júní 

Halldór Ásgrímsson. 

  

    
   STARFSREGLUR 

um öryggisfræðslu sjómanna 

gr. 

      

   
ggisbúnaðar og slysavörnum 

   

     

    

    

    

Halda skal námskeið fyrir sjómenn um ör S- unarmál á helstu útge ðarstöð. 
um landsins. Ska i þátt í námskeiðun >Kd 

  

  

Nåmskeid skv. 1. mgr. skulu mida ad bvi ad nemendur fái sem víðtækasta fra 
þjálfun varðandi öryg, 

björgunarbúnaðar og að 

Á námskeiðunum 

lútandi. 

á sjó. Sérstök áhersla skal 1080 å kennslu i     inar úr lífsháska, slysa 3 

ennfremur fjalla um ákvæði sildandi laga og regina hér að 

  

örygg 

nefndarinnar. 

Slysavarnafélagi 

Íslands, Ll: 

Lan 

      

    

  

   
a tillögur í 

  

um öryggism nál sjómanna á a a sjómanna. 

mynda starfshópa um einstaka þætti Öryggisfræðslu sjómani 
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Slíkar áætlanir skulu lagðar fyrir öryggisfræðslunefnd til umfjöllunar og staðfestingar 

með hæfilegum fyrirvara. 
Verði verulegar breytingar á framkvæmdaáætlun, t.d. ef námskeið falla niður, skal 

nefndinni þegar tilkynnt þar um og ástæður tilgreindar. 

5. gr. 

Öryggisfræðslunefndin og Slysavarnafélag Íslands skulu sameiginlega leggja fram við 

árlega fjárlagagerð áætlun um fjárþörf og beiðni um fjárveitingu. 

Þátttakendur skulu sjálfir greiða ákveðið námskeiðagjald skv. nánari ákvörðun. 

Samgönguráðuneytið, 24. maí 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 324 20. júní 1988 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Borgarness, nr. 34, 

15. janúar 1988. 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58 29. apríl 1967, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

breytingu á gjaldskrá Rafveitu Borgarness, frá og með 1. júlí 1988: 

B. Afltaxti. 

Rafmagn til meiri háttar aflnotkunar. 

Orkugjald verði ................02.00 0. rr kk kt k tk kk ket gr kk keen 1,61 kr/kWh. 

Aðrir liðir gjaldskrárinnar eru óbreyttir. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. júní 1988. 

F.h.r. 

Arni Þ. Árnason. 

  

Stjórnartíðindi B 41. nr. 301—324. Útgáfudagur 30. júní 1988.
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AUGLYSING 
um breytingu å gjaldskråm Rafmagnsveitna rikisins, Orkubus 

Vestfjarða, Rafveitu Borgarness, Rafveitu Húsavíkur, Rafveitu 

Eyrarbakka og Hitaveitu Akureyrar. 

Samkvæmt 62. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967 og 10. gr. laga nr. 66. 31. maí 1976, 

hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkisins og 

Orkubús Vestfjarða, frá og með 1. júlí 1988: 

Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins, nr. 202, 25. apríl 1988. 

Gjaldskrá heildsölu hækkium ............... 0000 8.0% 

Gjaldskrá smásölu hækki um .............0 0000. 8.0% 

Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir raforku, nr. 522. 27. nóvember 1987, með síðari 

breytingum. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækki um ............000 0000 S.0% 

Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur, nr. 525, 27. nóvember 1987, með síðari 
breytingum. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ............00 00... S.0% 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

breytingar á gjaldskrám rafveitna, frá og með 1. júlí 1988: 

Gjaldskrá Rafveitu Borgarness, nr. 34. 15. janúar 1988, með síðari breytingum. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ...............0 0000. 6.5% 

Gjaldskrå Rafveitu Husavikur, nr. 203, 26. april 1988. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækki um ................0 0000 6.0% 

Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, nr. 578, 14. desember 1987. 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ..............00. 0. 8.0% 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58, 29. april 1967, hefur råduneytid stadfest eftirfarandi 

breytingar å gjaldskråm hitaveitna, frå og med 1. júlí 1988: 

Gjaldskrå Hitaveitu Akureyrar, nr. 205, 27. april 1988. 

Allir lidir gjaldskrårinnar hækki um 2... esserne 9.48% 

Íðnaðarráðuneytið, 29. júní 1988. 

F.h.r. 

Guðrún Skúladóttir.   
Baldur Pétursson. 

BSI 

Rikisprentsmidjan Gutenberg
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GJALDSKRÅ 
Rafveitu Hafnarfjardar. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði er hér segir: 

A. Lýsing. 

Al. Götur og útilýsing. Af uppsettu afli. 

Aflgjald ...... 

Viðhaldsgjald 
Gjald samtals 

HR 12 510,00 kr/kWa 

HR k vere renese 14 430,00 kr/kWa 

eee nerne nens u rense 26 940,00 kr/kWa 

Auk afl- og vidhaldskostnadar greidi notandi stofnkostnad ad fullu. 
Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði að fenginni tillögu 

rafveitunefndar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins. 

Lýsing þessi stýrist að jafnaði af stjórnbúnaði rafveitunnar. 

AD. 5,39 kr/kWh 
Fast gjald ..............00. 000 ener nennnee 2 086,00 kr/a 

Séu lampar ófasviksjafnaðir, sjá lið 3.4 og 3.5. 

Heimilt er að sammæla notkun eftir taxta A? og Cl. 

B. Heimilisnotkun. 

B2. Til heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila, elliheimila 

og hliðstæðra stofnana 
Fast gjald ....... 

Cl. Tilvéla ......... 

C2. seeeeeeeeerereee 

fastgjald ....... 

OB 

AIR 5,39 kr/kWh 

2 086,00 kr/a 

HARA er ener nrenee 5,39 kr/kWh 

HR 2 086,00 kr/a, 

eee es sees ener rreee 1,54 kr/kWh 

sees eesesereeeeerrerrrrrrrrrrrrrr::,:. 35 080,00 kr/a, 

ensure renerne 6 640,00 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. 

Fast gjald ....... 

HENNI ennen ernee 6,84 kr/kWh 

BERI enen 4 170,00 kr/a 

til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð og breytingar á 

eldri mannvirkjum. 

D1. Órofin hitun: 

D3. Hitun m/rofti: 

D. Hitun. 

Orkugjald .............. 3,92 kr/kWh 

Fast gjald ............ 0. 7 147,00 kr/a 

Orkugjald .............. 1,71 kr/kWh 

Fast gjald ............ 0... 4 757,00 kr/a
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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: Orktgjald .....00.. ),99 kr/kWh 

Fast gjald ........00. 4 757,00 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 ..........0.... 0... 1,87 kr/a 

Fast gjald ......... 0 4 757,00 kr/a 

Hitun með rofi í 2 mánuði, mánuðina desember til og með janúar, sama og á taxta D3. 

Orkugjald ........0.. 3,03 kr/kWh 
Fast gjald .............. 4 757,00 kr/a 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: 

Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

Að hiti með rofi valdi ekki auknum aflkaupum hjá rafveitunni utan roftíma. 

Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 

Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hitatæki fasttengd. 

Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að 
setja. 

Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, eftir 

reglum, er rafveitan hefur sett. 

Að raforka sé notuð til hitunar með þar til gerðum tækjum sem breytir henni í hitaorku. 

Ákvæði liðanna a til og með g. eiga ekki við varðandi tengingu við skip. Það skoðast 

sem sérstök veita. Raforkuvirki í skipum eru undanþegin ákvæðum reglugerðar RER 

um raforkuvirki sbr. gr. nr. 1.1.1. 

Hjálpartæki, sem sambyggð eru við rafhitatæki og nota verður af öryggisástæðum 

og eðli tækjanna, svo sem rafliðar, rafeindastýringar, vísiljós eða smáhreyflar. sem 

varna yfirhitun á hitaldi tækisins mega vera tengd og sammæld með hitatækinu enda sé 
raforkunotkun þeirra óveruleg. Undir lið D í gjaldskránni falla ekki olíukynditæxi, 

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 1,54 kr/kWh og 

6 640,00 kr/kWa og fast gjald 35 080,00 kr/a eftir mælingu miðað við 15 mínútna 

meðalgildi afls. Sala eftir þessum lið er háð ákvörðun rafveitunendar. 

F. Önnur notkun. 

Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á 

liðum A til D á orku, sem notuð er á sumrin ef um töluverða aukningu frá 

vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 

Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi. 

þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefndar komi til.
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G. Mælaleiga. 

kr/månudi 

GI.  Afeinfasamælum................. 0000. 48,90 

32. Af þrífasa mælum tilog með 80A ...........0000 00. 137,70 
G3.  Afbþrífasa mælum yfir80A ............00 00. 202,50 

G4.  Afmestumælum ............%00 0... 506,10 

GS.  Móttökuliði „.............20 0000 109,60 
G6.  Ársleiga fyrir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi 

tækis. 

Tækjaleiga greiðist ekki við rafmagnssölu ettir liðum A, B, C, D og E. 

H. Fast gjald. 

HI. Fast gjald greiðist af hverri sérmældri raforkusölu. 

II. HEIMTAUGAGJÖLD. 
2.1 Heimtaugargjald skal greiða fyrir hverja heimtaug, sem tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 
2.2 Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

2.3 Aðalheimtaug. 

Gjald fyrir aðalheimtaug og breytingu á heimtaug skal greitt samkv. eftirfarandi töflu: 

Loftlínuheimtaug Einfasaheim- 

Málstraumur Jarðstrengur breytt í jarð- taug 63 A 

stofnvara Heimtaugargj. str. heimtaug aukin í 3X<63A 

220 V kerfi: kr. kr. kr. 

63 A 1-fasa 33 500,00 10 100,00 
63 A 3-fasa 36 000,00 12 590,00 6 580,00 

100 A 3-fasa 49 300,00 15 810,00 
200 A 3-fasa ............. 85 600,00 
300 A 3-fasa 20...) 21 900,00 

380 V kerfi: 

63 Al-fasa ............. 33 500,00 10 100,00 
63 A3-fasa ............. 36 300,00 12 590,00 12 740,00 

100 A3-fasa ............. 56 600,00 27 610,00 
200 A 3-fasa ............. 114 700,00 
300 A 3-fasa ............. 172 800,00 
400 A 3-fasa ............. 228 900,00 
600 A 3-fasa ............. 343 900,00 

900 A 3-fasa ............. 516 700,00 

1200 A 3-fasa ............. 689 200,00 

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 A heimtaug í 380 V kerfi. 

2.5 Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að mestu 
notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir 
stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar 
um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

2.6 Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin skal húseigandi greiða 
fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri 
heimtaugar hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. Ef 
einfasa 63 Á heimtaug er aukin í þrífasa skal greitt skv. töflu.
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Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda eða 

vegna breytingar á stofnlínu í götu skal húseigandi greiða heimtaugargjald skv. töflu. 
Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera 

samfara og taka á sig annan kostnað, er af þessu kann að stafa. 

Ef 3x220 V notendakerfi er breytt í 3<380/220 V kerfi, kostar rafveitan breytingu á 

heimtaug, en þó ekki breytingu á loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug. 

Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera 

samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa. 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði skulu greidd sam- 
kvæmt eftirfarandi töflu: Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

stofnvara Kr. Kr/m Kr/stólpa 

) 1 040,00 13 270,00 
) 1 040,00 15 440,00 

)0 1 380,00 17 570,00 

1 

l-fasa .............. 113 

( 

3-fasa .............. 10 410, 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra í jarðstrengsheimtaug frá 

tengistað við húsveitu að útitengiskáp eða rofa í dreifistöð og fyrir hvern stólpa í 

loftlínuheimtaug. 
Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 
bráðabirgðaheimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, 
skal greiða þann kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun 
rafveitunnar. 

Ef hluti af bráðabirgðaheimtaug nýtist með óbreyttri legu sem aðalheimtaug, reiknast 

ekki lengdargjald af þeim hluta. 

Varðandi aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar að því er varðar fjarlægð 

húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugar- 

gjald ákveðast samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 

Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörð, skal hann greiða 

aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 
Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingar skipa eða tengikassa, 
skal greiða gjald kr. 1 260,00. Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greiða 
gjald kr. 2 750,00. 

HI. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

Gjalddagi reiknings er útgáfudagur. Eindagi er 10 dögum síðar og skal hann tilgreindur 

á reikningi. Verði greiðslufall á reikningi, hvort sem um er að ræða áætlunarreikning 

eða álestrarreikning, getur rafveitan áskilið sér vanskilavexti af því sem gjaldfallið er, 
talið frá og með gjalddaga. Vanskilavextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, 

sbr. 13. gr. 1. nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 

Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt, svo að til lokunar hafi komið skal taka gjald 

fyrir enduropnun veitunnar kr. 1 060,00. Ennfremur skal sama gjald tekið, ef farið er 

á stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd. 

Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór skal veitunni lokað tafarlaust og 
verður hún ekki opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt gjald til rafveitunnar kr. 

1 060,00 og sett viðeigandi vör.
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Sé opnad utan venjulegs vinnutima skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 

1 880,00. 
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 tasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliða tengingu með 
sperru fyrir 1050 Hz. 

Breytist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum 

gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 60% af þeirri breytingu. Breytist kaupgjald 

hjá Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1. janúar 1987, hvort heldur er vegna breytinga á 

grunnkaupi, kaupgjaldsvísitölu eða vegna samninga, er rafveitunefnd heimilt að 

breyta gjaldaliðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að % af þeirri breytingu. 

Breyting skv. þessum lið er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Sölugjald 25% er innifalið í rafmagnsgjöldum, sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár 

þessarar nema á húshitunartöxtum og viðhaldsgjaldi á taxta Al. Sölugjald innheimtist 

ekki af sölu á rafmagni til varmadælna, enda verði notkunin sérmæld. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 1. júlí 1988, og Þirtist til eftirbreytni 

Öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 
nr. 204, 27. apríl 1988. 

Íðnaðarráðuneytið, 29. júní 1988. 

F.h.r. 

Guðrún Skúladóttir. 

Baldur Pétursson. 
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 590/1987 um bifreiðagjald. 

Í. gr. 

4. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Eftirtaldar bifreiðar skulu undanþegnar bifreiðagjaldi samkvæmt reglugerð þessari: 

Bifreiðar í eigu þeirra, sem njóta Örorkustyrks, örorkubóta eða styrks vegna örorku 

barna frá Tryggingastofnun ríkisins. Ef sá sem á rétt á niðurfellingu bifreiðagjalds skv. 

þessum staflið, á fleiri en eina bifreið skal bifreiðagjald fellt niður af þeirri bifreið sem 

er þyngst. 

Bifreiðar í eigu björgunarsveita. 

Bifreiðar sem eru eldri en 25 ára í upphafi gjaldárs talið frá og með árgerðarári þeirra. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 39/1988, um bifreiðagjald 

öðlast þegar gildi og kemur í fyrsta sinn til framkvæmda við álagningu og innheimtu 

bifreiðagjalds vegna gjaldtímabilsins 1. júlí 1988 til 31. desember 1988. 

Fjármálaráðuneytið, 14. júní 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 151/1986, um launaskatt 

með síðari breytingum. 

1. gr. 

2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
2 0/ 

Launaskattur nemur 3,5% —premur og hålfum af hundradi—, af greiddum vinnu- 

launum og hvers konar atvinnutekjum með þeim takmörkunum er síðar greinir. 

DO
 

2. gr. 

11. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Laun og þóknanir við neðangreind störf eru undanþegin launaskatti: 

Fyrir störf hjá fyrirtækjum sem flokkast undir fiskveiðar eða iðnað samkvæmt 1., 2. eða 

3. flokki í atvinnuvegaflokkun Hagstofu Íslands. Með iðnaði samkvæmt 2. og 3. flokki í 

atvinnuvegaflokkun Hagstofu Íslands er átt við atvinnustarfsemi í verksmiðjum, 

verkstæðum og heimilum sem fólgin er í, „mekanískri“ eða „kemískri umbreytingu 

gæða í nýjar afurðir, þar með talin viðgerðarstarfsemi, hvort sem unnið er í vélum eða 

höndum og hvort sem afurðir eru seldar í heildsölu eða smásölu. Samsetning fullgerðra 

hluta er talin til iðnaðar nema um sé að ræða byggingarstarfsemi. 

Laun eða þóknanir fyrir störf við landbúnað, þar með talin vinna bóndans sjálfs, maka 

hans og barna hans, hvort sem greitt er í peningum eða á annan hátt. 

Störf við landbúnað er undanþágan tekur til eru: 

Kvikfjárrækt. Til hennar telst sauðfjárrækt, nautgriparækt, alifuglarækt (þ.m.t. æða- 

varp), svínarækt og loðdýrarækt. 

Jarðyrkja. Til hennar telst garðyrkja, gróðurhúsarækt. heyframleiðsla og kornrækt. 

Skógrækt. Til hennar telst gróðursetning, grisjun og skógarhögg en ekki stjórnunar- eða 

sölustarfsemi. 
Vinna við að nytja hlunnindi jarðarinnar, þ.m.t. veiði fulgla og dýra, e€ 

grenjavinnsla. 

Undanþágan nær ennfremur til vinnulauna vegna jarðræktarframkvæmda og bygging- 

arframkvæmda vegna búrekstrarins sjálfs, vegna girðinga um tún og haga, afrétti og 

skóga, svo og til viðhaldsvinnu þessara mannvirkja. 

Aðrar framkvæmdir í sveitum. svo sem bygging eða viðhald skóla, félagsheimila, 

fiskræktarstöðva. graskögglaverksmiðja, kirkna, sumarbústaða, verslunar- og slátur- 

húsa, vega 0.s.frv., eru ekki undanþegnir þótt framkvæmdir fari fram á bújörð. 

Laun eða þóknanir fyrir störf, unnin erlendis. greidd af íslenskum aðilum til manna sem 

ekki eru heimilsfastir hér á landi. 
Laun er varnarliðið greiðir til manna hér á landi og ekki eru skattskyld hér, sbr. lög nr. 

110/1951. 
Björgunarlaun samkvæmt áttunda kafla siglingalaga nr. 34/1985. 

Undanþágan samkvæmt 1. og 2. tl. miðast eingöngu við fyrirtæki sem falla undir 

ofangreinda flokkun en nær ekki til launa og þóknana fyrirtækja sem selja þessum 

aðilum vörur sínar og þjónustu. 

ggjataka og 
ot
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3. gr. 
25. gr. reglugerdarinnar ordist svo: 

Reki aðili fjölþættan atvinnurekstur eða starfsemi. sem ýmist er launaskattskyld eða er 
undanþegin launaskatti, sbr. 2. gr. og 11. gr., skal hann aðgreina launagreiðslur í bókhaldi 
sínu þannig að séð verði hvað af þeim tilheyri hverjum þætti. 

Greiðslum fyrir yfirstjórn og öðrum slíkum greiðslum, sem ekki eru beint tengdar 
ákveðnum þáttum starfseminnar skal skipt upp í laun: iskattsskyldar greiðslur og greiðslur 
undanþegnar launaskatti, sbr. 2. gr. og 11. gr., í sömu hlutföllum og eru á milli 
heildargreiðslna launaskattsskyldra launa og undanþeginna launa sbr. 1. mgr. áður en 
umræddar yfirstjórnargreiðslur eru meðtaldar og reiknast launaskattur af þeim í samræmi 
við það. Ef slík aðgreining er ekki fyrir hendi eða ef hún er í verulegum atriðum röng eða 
ófullnægjandi skal skattstjóri áætla skiptinguna. 

4. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 12. gr. laga nr. 14/1965, um launaskatt 

með síðari breytingum. sbr. HI. kafla laga nr. 10/1988. öðlast gildi 1. júlí 1988 og tekur hún 
til launa vegna starfa sem unnin eru frá |. júní 1988. 

Fjármálaráðuneytið, 13. júní 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 
  

Indriði H. Þorláksson. 

Nr. 329 29. júní 1988 

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

I. gr. 
A tímabilinu 1. júlí til og með 30. september 1988 skal ekki greiða sérstakt gjald 

samkvæmt 2. gr. laga nr. 13/1988 af ísfiski sem fluttur er óunninn á erlendan markað. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 13. 16. mars 1988. Jafnframt 

fellur úr gildi reglugerð nr. 166, 25. mars 1988. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. júní 1988. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. a i 
Gylfi Gautur Pétursson. 

  
Stjórnartíðindi B 42, nr. 325— 329. Útgáfudagur 30. júní 1988.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 596/1987, um uppgjör á innheimtu 

staðgreiðslufé, með síðari breytingum. 

1. gr. 

3. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Áætlun fyrir hvert sveitarfélag skal margfölduð með umsömdu hlutfalli og fundin 

bráðabirgðainnborgun ríkissjóðs fyrir hvern mánuð. Hlutföll þessi ákveðast sem hér segir: Í 

júlí 1988 sem samsvarar 9,44% af áætlun samkvæmt þessari grein. Í ágúst 1988 sem 

samsvarar 8.01% af áætlun samkvæmt þessari grein. Í september 1988 sem samsvarar 8,01% 

af áætlun samkvæmt þessari grein. Í október 1988 sem samsvarar 8,01% af áætlun 

samkvæmt þessari grein. 

Hlutfall hvers mánaðar er hið sama fyrir öll sveitarfélög. 

2. gr. 

2. og 3. málsl. 3. gr. orðist svo: 

Hver mánaðarinnborgun skal innt af hendi í fjórum hlutum. Skiladagar verði hinn 4., 

11., 18. og 25. eða næsta virkan dag á eftir. 

ud
 

IQ
 3. gr. 

I stad ordanna ,,30. júní 1988“ í 7. gr. reglugerðarinnar komi: 31. október 1988. 

r 

d. or. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 32. gr. laga nr. 45/1987, um 

staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. júlí 1988 og gildir til31. 

október 1988. 

Fjármálaráðuneytið, 24. júní 1988. 

F.h.r. 

Indriði H. Þorláksson. 

Snorri Olsen. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLYSING 

um breytingu å gjaldskrå Rafveitu Saudårkråks, nr. 200/1988. 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58, 29. april 1967, hefur råduneytid stadfest eftirfarandi 

breytingu å gjaldskrå Rafveitu Saudårkråks, nr. 200, 20. april 1988, er taki gildi 1. juli 1988: 
Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ...............00. 2000 7% 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1988. 

F.h.r. 

Guðrún Skúladóttir. 

Páll Líndal. 

  

Stjórnartíðindi B 43, nr. 330—331. Útgáfudagur 1. júlí 1988.
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REGLUGERÐ 

um takmörkun leigubifreiða á Akureyri og um ráðstöfun 

atvinnuleyfa. 

1. gr. 

Fjöldi allt að 8 farþega leigubifreiða til mannflutninga á Akureyri skal á hverjum tíma 

miðaður við íbúatölu Akureyrar, þannig að ein leigubifreið komi á hverja 500 íbúa. Reikna 

skal með tölu þeirra íbúa sem lögheimili eiga á Akureyri samkvæmt nýjustu skýrslum 

Hagstofu Íslands. 

Nú losna leyfi bifreiðastjóra sem hafa leigubifreiðaakstur að aðalatvinnu og skal þá á 

meðan leigubifreiðar eru fleiri en sem svarar einni á hverja 500 íbúa aðeins endurveita 

fimmta hvert leyfi. 

Við sömu aðstæður skal ekki veita ný leyfi vegna fjölgunar íbúa. 

Þegar rétt hlutföll samkvæmt framansögðu eru fengin milli tölu leigubifreiða og 

íbúatölu, skal veita atvinnuleyfi í stað hvers leyfis er losnar, svo og vegna fólksfjölgunar, eitt 

atvinnuleyfi fyrir hverja 500 íbúa. 

Atvinnuleyfi skulu að jafnaði veitt frá og með 1. júní ár hvert ef veita skal þau 

samkvæmt framansögðu. 

2. gr. 

Enginn leigubifreiðastjóri má hafa afgreiðslu hjá bifreiðastöð á Akureyri nema hann 

hafi öðlast atvinnuleyfi sem leigubifreiðastjóri á Akureyri. Leyfin skulu tölusett og bundin 

við nafn leyfishafa. Engum má úthluta fleiru en einu atvinnuleyfi. 

Skylt er leyfishafa að hafa ljósaskilti á þaki bifreiðar sinnar sem skal loga þegar 

ökumaður óskar viðskipta. Skiltið skal lýsa með gulu ljósi án þess að blinda og skal standa 

„TAXT“ á því með minnst 50 mm stöfum. Lýsti flöturinn skal vera minnst 185 cm“. 

Öðrum en leyfishöfum er óheimilt að nota slík skilti. 

3. gr. 

Oheimilt er að veita bifreiðastjóra atvinnuleyfi nema hann skuldbindi sig til að stunda 

akstur leigubifreiðar sinnar sem aðalatvinnu og sæki um upptöku í Bílstjórafélag Akureyrar. 

4. gr. 

Leigubifreiðastjórar sem ekki hafa afgreiðslu hjá bifreiðastöð á Akureyri hafa ekki 

atvinnurétt þar nema eftir kvaðningu fyrirfram. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 
Bifreiðastjóri sem óskar að fá atvinnuleyfi sem leigubifreiðastjóri skal sækja um á þar til 

gerðum eyðublöðum til Bílstjórafélags Akureyrar. Umsókninni skal fylgja vottorð frá 
bifreiðastöð á Akureyri um að umsækjandi geti fengið þar afgreiðslu. 

Atvinnuleyfin skulu gefin út af tveimur mönnum sem eru nefndir úthlutunarmenn í 

reglugerð þessari. Skal annar þeirra tilnefndur af stjórn Bílstjórafélags Akureyrar en hinn af 

ráðherra. Tilnefningin er til þriggja ára í senn. 

Úthlutunarmenn skulu líta eftir, að ákvæðum laga um leigubifreiðar og reglugerðar 

þessarar sé fylgt. 

Stjórn Bílstjórafélags Akureyrar skal senda úthlutunarmönnum til afgreiðslu umsóknir 

um atvinnuleyfi og annað sem fyrir þá ber að leggja samkvæmt reglugerð þessari ásamt 

rökstuddum tillögum. 

Við úthlutun atvinnuleyfa skal starfsaldur bifreiðastjóra við allt að 8 farþega leigubif- 
reiðar lagður til grundvallar þannig að sá sem lengstan hefur starfsaldur gengur fyrir nema 

sérstakar ástæður mæli gegn því. 

6. gr. 

Leyfishafa er heimilt að hafa bifreið sína í afgreiðslu hjá hverri þeirri bifreiðastöð á 

Akureyri sem hann getur fengið afgreiðslu hjá enda sé bifreiðastöðin viðurkennd af 

bæjarstjórn Akureyrar. 

Óheimilt er bifreiðastöð að taka bifreið í afgreiðslu fyrr en viðkomandi bifreiðastjóri 

hefur lagt fram atvinnuleyfi sitt. Leyfið skal vera í vörslu bifreiðastöðvarinnar á meðan 

leyfishafi hefur þar afgreiðslu. 
Nú vill leyfishafi flytja sig á aðra bifreiðastöð og skal hann þá afhenda þeirri 

bifreiðastöð er hann ekur hjá yfirlýsingu frá þeirri stöð sem hann hyggst flytja á um að hann 
geti fengið þar afgreiðslu. 

Síðan skal sú bifreiðastöð sem leyfishafi flytur frá tilkynna Bílstjórafélagi Akureyrar 

flutninginn innan 4 daga. 
Bifreiðastöð er óheimilt að halda atvinnuleyfi leyfishafa ef hann flytur sig löglega til 

afgreiðslu á annarri bifreiðastöð. 

7. gr. 

Leyfishafa er óheimilt að láta atvinnuleyfi sitt af hendi á nokkurn hátt nema til 

Bílstjórafélags Akureyrar sem tilkynnir það þegar úthlutunarmönnum. 

Leyfishafi sem af einhverjum ástæðum getur ekki ekið leigubifreið samkvæmt leyfi sínu 
eða notað það á annan hátt löglega getur haldið leyfisréttindum sínum í allt að 6 mánuði. 

Ef sérstaklega stendur á geta úthlutunarmenn framlengt þennan frest enda óski 

leyfishafi þess. 

Leyfishafi getur misst atvinnuréttindi sín, ef hann er fjarverandi tvo mánuði eða lengur 

án þess að hafa tilkynnt viðkomandi bifreiðastöð fjarveru sína og orsakir hennar. 

Stöðvarstjóri skal þá tilkynna fjarveruna stjórn Bílstjórafélags Akureyrar en hún ber málið 
undir úthlutunarmenn sem ákveða hvort svipta skuli leyfishafa atvinnuleyfi eða ekki. 

8. gr. 

Ef leyfishafa er sagt upp afgreiðslu af gildum ástæðum skal viðkomandi bifreiðastöð 

afhenda atvinnuleyfi hans formanni Bílstjórafélags Akureyrar samdægurs eða næsta virkan 
dag. Skal leyfið vera í vörslu félagsins meðan leyfishafi er að útvega sér afgreiðslu hjá 

annarri bifreiðastöð. 
Takist leyfishafa ekki að fá afgreiðslu hjá annarri bifreiðastöð innan 30 daga hefur hann 

fyrirgert rétti sínum til leyfisins og fellur það þá til úthlutunar að nýju nema úthlutunarmenn 

ákveði annað.



31. mai 1988 743 Nr. 332 

9. gr. 

Nú hættir leyfishafi að reka leigubifreið samkvæmt atvinnuleyfi sínu og segir leyfinu upp 

fyrir fullt og allt. Skal hann þá skrá yfirlýsingu þar að lútandi á atvinnuleyfi sitt og 

bifreiðastöð sú sem hann hafði afgreiðslu hjá síðan afhenda atvinnuleyfið formanni 

Bílstjórafélags Akureyrar samdægurs eða næsta virkan dag. Síðan ráðstafa úthlutunarmenn 

leyfinu samkvæmt reglugerð þessari. 

Á sama hátt skal skila til Bílstjórafélags Akureyrar atvinnuleyfum sem losna af öðrum 

orsökum en um getur í 1. mgr. svo sem við andlát leyfishafa eða ef hann fyrirgerir rétti sínum 

til leyfisins. 

10. gr. 
Bifreiðastjórar sem hafa haft atvinnuleyfi í 3 ár eða lengur og segja upp leyfi sínu hafa 

forgangsrétt til þess á næstu tveimur árum enda hafi leyfið legið inni minnst 4 mánuði og þeir 

skuldlausir við viðkomandi bifreiðastöð og Bílstjórafélag Akureyrar. Forgangsréttinn geta 

leyfishafar nýtt sér tvisvar sinnum á þennan hátt. Þeir leyfishafar sem ekki segja upp leyfinu 

sjálfir hafa ekki forgangsrétt. 

11. gr. 

Leyfishafa sem missir tilskilin réttindi til aksturs allt að 8 farþega leigubifreiðar til 
mannflutninga gegn gjaldtöku er heimilt að láta annan mann annast störf sín meðan 

réttindamissir varir en þó ekki lengur en eitt ár í hverju tilviki. Noti hann sér ekki þessa 

heimild leggst leyfi hans inn meðan á réttindamissinum stendur og fær leyfishafi atvinnuleyfi 

aftur jafnskjótt og hann öðlast ökuréttindi sín að nýju. 

12. gr. 

Óheimilt er að hafa vaktaskipti leigubifreiðastjóra á leigubifreið nema báðir hafi 

atvinnuleyfi. 

13. gr. 

Leyfishafa er óheimilt að láta annan mann en þann sem hefur atvinnuleyfi aka fyrir sig 

nema í eftirgreindum tilfellum að fenginni undanþágu samkv. 14. gr. 

a. Ef leyfishafi er veikur. 

b. Ef leyfishafi er að vinna í þágu Bílstjórafélags Akureyrar, bifreiðastöðva þeirra er 

reglugerð þessi nær til eða þeirra stofnana verkalýðssamtakanna sem Bílstjórafélag 

Akureyrar á aðild að. 

c. Ef leyfishafi deyr getur maki hans haldið atvinnuleyfinu í 3 ár frá andláti hans. 
Úthlutunarmenn leigubifreiða geta framlengt slíkt leyfi í allt að 2 ár til viðbótar, ef 

sérstaklega stendur á. Tilkynna skal niðurfellingu slíks leyfis með 6 mánaða fyrirvara. 

d. Ef leyfishafar geta ekki sinnt eftirspurn á mesta annatíma má heimila þeim að hafa 

ökumenn sem einum er heimilt að aka bifreið leyfishafa, telji stjórn Bílstjórafélags 

Akureyrar nauðsyn til þess og setur hún nánari reglur um undanþágu. Ef þessi heimild 

nægir ekki og sérstaklega stendur á er heimilt að leyfa vaktaskipti telji stjórn 

Bílstjórafélags Akureyrar það nauðsynlegt. 

Vegna orlofstöku. Skipta má orlofi í fernt. Undanþágu þessa skal einungis veita ef 

leyfishafi er að fara í orlof og er honum óheimilt að ráða sig í önnur störf eða aka í 

atvinnuskyni meðan undanþágan varir. 

oa
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14. gr. 

Vilji leyfishafi öðlast undanþágu samkvæmt 13. gr. skal hann sækja um það skriflega til 

Bílstjórafélags Akureyrar. 

Umsókninni skal fylgja vottorð frá bifreiðastöð leyfishafa um að hún samþykki þann 
ökumann sem leyfishafi vill að aki bifreiðinni. 

Bílstjórafélaginu er þá heimilt að veita undanþágu og skal hún vera skrifleg, tímabundin 

og tekið fram hvað í henni felst. Er viðkomandi bifreiðastjóra skylt að bera slíka undanþágu 

á sér er hann er við akstur og sýna trúnaðarmönnum stéttarfélagsins ef þeir æskja þess. 

Bílstjórafélagið skal halda skrá yfir veittar undanþágur samkvæmt framansögðu. 

15. gr. 

Atvinnuleyfin gilda þar til leyfishafar verða 75 ára og skulu þeir leggja leyfi sín inn fyrir 

1. júlí næsta ár. Gildistaka hvað varðar aldursmörk frestast um 3 ár frá útgáfu reglugerðar 
þessarar. 

16. gr. 

Á hverri bifreiðastöð skal vera skrá yfir þær bifreiðar sem þar hafa afgreiðslu. Skal skrá 

þessi fest upp þar sem bifreiðastjórar eiga greiðan aðgang að og tilgreint í henni 

skrásetningarnúmer bifreiðar, nafn og heimilisfang bifreiðastjóra og eiganda. 

17. gr. 

Úthlutunarmönnum er heimilt að afturkalla atvinnuleyfi um stundarsakir ef leyfishafi 
brýtur ákvæði reglugerðar þessarar eða fyrir fullt og allt ef um alvarleg eða ítrekuð brot er að 

ræða. Slíkum úrskurðum má áfrýja til samgönguráðuneytisins. 

18. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum um leigubifreiðar nr. 36, 9. maí 1970, 
staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 

að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 160, 29. nóvember 1956, og reglugerðir nr. 
233, 31. maí 1976 og nr. 285, 12. júní 1984, um breytingar á henni. 

Samgönguráðuneytið, 31. maí 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. = 

Halldór S. Kristjánsson. 

Nr. 333 28. júní 1988 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um stjórn og fundarsköp 

Vatnsleysustrandarhrepps nr. 139/1988. 

1. gr. 

2. málsl. 1. mgr. 8. gr. falli niður, en hann er svohljóðandi: 

„Milli umræðna í hreppsnefnd skal halda almennan borgarafund þar sem fjárhagsáætl- 

un er kynnt og rædd.“
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2. gr. 

I. mgr. 12. gr. orðist svo: 
„Hreppsnefnd heldur reglulega fundi einu sinni í hverjum mánuði, annan eða þriðja 

þriðjudag hvers mánaðar, skv. ákvörðun hreppsnefndar.“ 
Samþykkt þessi sem hreppsnefnd Vatnsleysustrandarhrepps hefur gert samkvæmt 

ákvæðum 3. mgr. 7. gr. og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, staðfestist hér með til að 

öðlast gildi 1. september næstkomandi. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. júní 1988. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

REIKNINGUR 

Lífeyrissjóðs bænda 1987. 

Þórhildur Líndal. 

Nr. 334 

Efnahagsreikningur 31. desember 1987. 

Veltufjármunir. 

Sjóður og bankainnstæður: 

Bankainnstæður ................0 0000. 

Skammtímakröfur: 

Ríkissjóður Íslands ..........0.......0.. 0. 
Ríkissjóður, bráðabirgðareikningur v/mótframlags 

Stofnlánadeild landbúnaðarins 

lðgjaldakröfur, áætlun ............0..0 000... 

Næsta árs afborganir verðtr. skuldabréfa 

Næsta árs afborganir óverðtr. skuldabréfa 

Skammtímakröfur 

Veltufjármunir 

Skammtímaskuldir. 

Umsjónarnefnd eftirlauna 
Aðrar skuldir 

Skammtímaskuldir 

Hreint veltufé 

Fastafjármunir. 

Langtímakröfur: 

Skuldabréf, verðtryggð ............0. 0000 

Skuldabréf, óverðtryggð .........0.0.0 000. 

Spariskírteini ríkissjóðs, verðtryggð ................... 

Langtímakröfur 

Næsta árs afborganir 

Fastafjármunir 

1987 

kr. 

14 687 785,64 

69 703 673,00 

28 378 752,00 

1 471 580,00 

61 308 802,28 

208 508 704,00 

782 761,00 

370 154 272,28 

384 842 057,92 

3 632 179,80 

80 197,00 

3 712 376,80 

>
 

381 129 681,12 

1 860 949 762,18 

4 529 166,20 

37 981 790,00 
    

1 903 460 718,38 

209 291 465,00 
  

1 694 169 253,38
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Hrein eign til greiðslu lífeyris ................................. 2 075 208 934,50 
  

Yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris fyrir árið 1987. 

1987 
kr 

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld. 

Vaxtatekjur og verðbætur .............00..0. 0... 384 424 535, 51 

Dráttarvextir vegnaiðgjalda .............0..00... 00. 10 922 729,71 

Dagsektir v/skilagreina ................0 0. 857 388,10 

Vaxtagjöld oginnheimtulaun ...........00000000. 0... (1 179 579,90) 

Reiknuð gjöld vegna verðlagsbreytinga ....................... (361 499 477,35) 

Fjårmunatekjur, nett& 33 525 596,07 

  

Iðgjöld. 
Iðgjöld framleiðenda, 1,25% af búvöruverði, áætlun ........... 78 805 563,00 

lðgjöld framleiðenda, viðbótaráætlun ........................ 10 078 880,00 

Leiðréttingar v/fyrri ára ................00... 000. (3 458 305,72) 

Biðreikningur v/óbókfærðra iðgjalda ......................... 
Endurgreiðslur iðgjalda umfram hámarksiðgjald ............... (7 317 578,46) 
Mótframlag, 1,60% af heildarverðmæti búvöru ................ 144 101 600,00 
Mótframlag, viðbótaráætlun .................... 00. 18 429 952,00 

Framleiðendaiðgjöld 240 640 110,82 

Iðgjöld launþega ..................0000 000 1 329 285,92 
Mótframlög vinnuveitenda ........00..0..... 00... 2 012 353,94 

Launþegaiðgjöld 3 341 639,86 

Réttindaflutningur tilsjóðsins ..........000.0..... 0. 1 620 704,15 
Réttindaflutningur frásjóðnum ............................ (416 118,22) 

Réttindaflutningur 1 204 585,93 

Iðgjöld 245 186 336,61 

Framlög vegna lífeyris skv. 2. kafla. 

Ríkissjóður Íslands 02,5% sssseeeeneeeeereeereee 45 770 225,00 

Stofnlánadeild landbúnaðarins 37,5% ....0.c.000.. 000. 27 462 075,00 

Framlög vegna 2. kafla 73 232 300,00 

Aðrar tekjur/önnur gjöld. 

Aðrartekjur ............0000 0 714,40
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Lifeyrir. 

Lifeyrir skv. 1. kafla .......0.0...0... 0 71 706 557,00 
Lifeyrir skv. 

Lifeyrir skv. 
118 665 057,86 

6 733 340,00 

197 104 954,86 
NR 
D
D
 mm
 

Es
 

sm =D
 

= 

    

Greiddur lífeyrir 

Greitt af umsjónarnefnd eftirlauna (51 725 327.00) 
  

Greiddur lífeyrir af Lífeyrissjóði bænda 145 379 627,86 

Framlag sjóðsins til uppbótar á lífeyri UE .......0....0...000..... 5 724 167,00 

Rekstrargjöld. 

Laun og launatengd gjöld 

Annar rekstrarkostnaður 

Hækkun á hreinni eign án matsbreytinga 

Matsbreytingar. 

Reiknuð gjöld vegna verðlagsbreytinga 

Hækkun á hreinni eign á árinu 
Hrein eign frá fyrra ári 

Hrein eign í árslok 1987 til greiðslu lífeyris 

Stjórn sjóðsins: 

Björn Helgason, formaður, 

Ásgeir Bjarnason, 

Guðjón Hansen, 

Gunnar Guðbjartsson, 

Sigurður Jónsson. 

Stofnkostnaður vegna tölvukerfis 

Lífeyrir 151 103 794,86 

nm 708 974,26 

672 332,00 

4 567 656,45 

DD
 

Rekstrargjöld 12 948 962,71 

Matsbreytingar 361 
se k ennen nen vrvnee 549 391 666,86 

Reykjavik, 29. april 1988. 

Benedikt Jónsson, 

framkvæmdastjóri. 

187 892 189,51 

361 499 477,35 
  

499 477,35 

1 525 907 267,64 
    

2 075 298 934,50 
    

Endurskodendur: 

Vigfús Gunnarsson, 

löggiltur endurskoðandi. 

Einar Sverrisson. 

Sigurður Líndal.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Bókaútgáfu Orators, útgefin á venjulegan hátt ad 

mandatum af dómsmálaráðherra 24. júní 1988. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Bókaútgáfu Orators, samþykkt á stofnfundi útgáfunnar 

23. júlí 1987. 

1. gr. 

Bókaútgáfa Orators er sjálfseignarstofnun, sett á fót að frumkvæði stjórnar Orators. 

Heimili og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 

Tilgangur stofnunarinnar er að gefa út fræði- og handbækur, einkum á sviði lögfræði. 

3. og 3. gr. 
Stofnfé stofnunarinnar er hagnaður Orators af bókinni „Saga Orators“ og frjáls framlög 

einstaklinga og félaga. Þar af eru kr. 250 000 bundið stofnté. 

4. gr. 

Stjórn Bókaútgáfu Orators skipa sjö menn: þriggja manna útgáfuráð, formaður 

Orators og síðasti fyrirrennari hans á hverjum tíma, formenn Lögmannafélags og Dómarafé- 

lags Íslands. 

Segi einhver stjórnarmanna af sér eða geti af öðrum ástæðum ekki gengt stjórnarstörf- 

um, tekur varamaður hans sæti í stjórninni. 

Stjórnin kýs sér formann til eins árs Í senn. 
Stjórn stofnunarinnar hefur æðsta vald í málefnum hennar. 

5. gr. 
Aðalfund stjórnar skal halda í marsmánuði ár hvert. 

Á aðalfundi kýs stjórnin einn mann í útgáfuráð til þriggja ára og varamann hans. 

6. gr. 

Útgáfuráð annast daglegan rekstur stofnunarinnar. 

Útgáfuráð gerir árlega áætlun um útgáfustarfsemi stofnunarinnar og leggur hana fyrir 

stjórn. 

Útgáfuráð ritar sameignlega firma Bókaútgáfu Orators en skiptir með sér verkum að 
öðru leyti. 

Útgáfuráð getur veitt prókúruumboð. 

7. gr. 

Reikningsár stofnunarinnar er almanaksárið. 

Reikninga stofnunarinnar skal endurskoða af löggiltum endurskoðanda og leggja þá 
fyrir aðalfund stjórnar til afgreiðslu. 

Reikningarnir skulu birtast í Úlfljóti, tímariti laganema. 

8. gr. 
Til að leggja stofnunina niður þarf samþykki minnst fimm stjórnarmanna á tveimur 

fundum stjórnar, sem haldnir skulu með minnst einnar viku millibili. 
Verði stofnunin lögð niður, skal hrein eign hennar renna til Orators, félags laganema.
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9. gr. 

Samþykktum þessum verður aðeins breytt á reglulegum aðalfundi stofnunarinnar. 

Samþykki minnst fimm stjórnarmanna þarf til breytinga á samþykktum. 

10. gr. 

Leita skal stadfestingar forseta Islands å skipulagsskrå bessari. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
I. 

Stjórn Orators skipar þrjá menn til setu á fyrsta aðalfundi stofnunarinnar en aðrir taka 

sæti skv. ákvæðum 4. gr. skipulagsskrár þessarar. 

ll. 

Við kjör í fyrsta útgáfuráð skal einn kjörinn til þriggja ára, einn til tveggja ára og einn til 

eins árs Og varamenn þeirra til sama tíma. 

27. juni 1988 Nr. 336 

REGLUGERÐ 

um B-gatnagerðargjöld í Skeggjastaðahreppi. 

Þátttaka lóðhafa í kostnaði við að gera gangstétt og bundið slitlag á götu. 

I. gr. 

Sveitastjórn er heimilt að leggja á B-gatnagerðargjald á hús. nýbyggingar og stækkun 

eldri húsa sem standa á lóð sem skráð er við götu sem lögð hefur verið bundnu slitlagi. 

2 2. gr. 

Af hverjum rúmmetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar pr. 

rúmmetra eins og hann er hverju sinni á vísitöluhúsinu skv. útreikningi Hagstofu Íslands. 

svo sem hér segir: 

Einbýlishús, með eða án tvíbýlisaðstöðu ........... …. AR … . 2006 

Raðhús og tvíbýlishús .................. . . . HA . Lan 

Fjölbýlishús . . 
Verslunar- og skrifstofubyggingar 

Opinberar byggingar .. 

Onnur hús og byggingar 

om 

  

Lågmarksgjald af huseign skal mida vid 200 råmmetra på hus sé minna. 

pn 
3. gr. 

Gatnagerðargjöld skv. 2. gr. miðast við byggingarkostnað vísitöluhússins á þeim tíma. 

sem lokaframkvæmdir við lagningu bundins slitlags fara fram. Nú verður hús byggt við þegar 

fullgerða götu og skal þá miðað við byggingarkostnað, þegar teikning er samþykkt í 

byggingarnefnd. 

Gatnagerðargjald skv. 2. gr. fellur í gjalddaga einum mánuði ettir að framkvæmdum við 

tiltekna götu eða götukafla, öðrum en lagningu gangstéttar, er lokið eða einum mánuði eftir 

samþykkt teikningar ef um hús við fullgerða götu er að ræða. Heimilt er gjaldanda að greiða 

80% gjaldsins með skuldabréfi sem greiðist með jöfnum árlegum afborgunum á næstu 

fjórum árum, enda séu lánskjör skuldabréfsins hin sömu þ.e., vextir og verðtrygging. og eru 

á lánum Bvggðasjóðs á hverjum tíma. 

Heimilt er gjaldanda að halda eftir 10% gjaldsins uns gangstétt hefur verið lögð.
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4. gr. 

Heimilt er sveitarstjórn að veita afslátt eða fella niður gatnagerðargjöld af fasteignum 
þeirra eigenda, sem náð hafa 67 ára aldri og þeirra sem eiga við langvarandi sjúkdóma eða 
örorku að stríða. 

Verði fasteign, sem afslátt hefur fengið eða niðurfellingu á gatnagerðargjaldi seld, skal 

sveitarstjórn heimilt að leggja á gjaldið eins og það var þegar álagning fór fram með 
áorðnum breytingum skv. vísitölu enda sé kvöðinni þinglýst á viðkomandi fasteign. 

5. gr. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur það ásamt 
vöxtum, verðtryggingu og dráttarvöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og 

tekur einnig til vátryggingarfjár hennar. Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki samkvæmt 

lögum nr. 29/1985. 

Hreppsnefnd sker úr um meiriháttar ágreining sem rísa kann um álagningu samkvæmt 

reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Skeggjastaðahrepps í N- 

Múlasýslu staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld sbr. lög nr. 

31/1975, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. júní 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Húnbogi Þorsteinsson. 

Nr. 337 27. júní 1988 

REGLUGERÐ 

um holræsi og holræsagjöld í Skeggjastaðahreppi. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Skeggjastaðahrepps tekur ákvörðun samkvæmt skipulagi um lagningu 
holræsa, aðalæða og götuæða, um Bakkafjarðarkauptún. 

Holræsagerð staðarins er sjálfstætt fyrirtæki með sérstöku reikningshaldi. 

2. gr. 

Þar sem holræsi hefur verið lagt í veg, götu eða annað opið svæði, eða þar sem 

hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun holræsa, er þeim húsaeigendum, er þar 

eiga húseignir að eða í námunda við, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu er flytji 
allt skólp frá því út fyrir lóðamörk. 

3. gr. 

Öll framkvæmdastörf, sem holræsi kauptúnsins varðar, svo sem nýlagnir, viðhald og 
endurbætur skulu unnin af aðila er hreppsnefnd felur þau. Er óheimilt að leggja ræsi í 

aðalræsið, nema að fengnu leyfi þessa aðila og undir umsjón hans, er mönnum og skylt að 

hlíta í öllu fyrirmælum hans um gerð og lögn ræsisins og annað þess háttar, er máli skiptir í 
sambandi við það.
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4. gr. 

Heimilt er sveitarstjórn að yfirtaka núverandi holræsakerfi einstakra manna samkvæmt 
samkomulagi við hlutaðeigendur eða samkvæmt mati, ef ágreiningur verður. 

5. gr. 

Eigi er heimilt að láta renna í holræsakerfið sýrur, sterkan lút, olíur, kvikasilfur eða 

önnur efni, sem valdið geta skemmdum á holræsakerfinu eða torveldað rotnun í rotþróm. Á 
þeim stöðum, sem slík hætta er fyrir hendi skal koma fyrir síum, gildrum eða öðru, sem 

hindrar það að þessi efni komist út í holræsakerfið og standi húseigandi straum af kostnaði 
við þá framkvæmd. 

Þá er og óheimilt að leiða regnvatn, yfirborðsvatn eða grunnvatn í holræsakerfið. 
Húseigandi er ábyrgur fyrir vanrækslu hér á og hugsanlegu tjóni, sem af slíkri vanrækslu 

kann að leiða. 

6. gr. 

Kostnaður við holræsagerð kauptúnsins greiðist af holræsagerðinni. Til þess að standa 

straum af kostnaði skal hver húseigandi greiða holræsagerðinni tengigjald er hann tengir hús 

sitt við holræsakerfið. Greiða skal í tengigjald kr. 70 pr. rúmmetra íbúðarhúsa og kr. 35 pr. 

rúmmetra annarra húsa, hvort tveggja miðað við byggingarvísitölu í Janúar 1988 (107,4 stig). 

Gjald þetta breytist til hækkunar eða lækkunar í samræmi við breytingar á byggingarvísitölu. 
Tengigjald skal greitt eða um það samið áður en tenging við aðalræsið er leyfð. Þá skal og 

hver húseigandi, er tengt hefur hús sitt holræsakerfinu greiða árlega til holræsagerðarinnar 

0,3% af fasteignamati húss og lóðar, þó aldrei minna en kr. 3 000 af húsi eða húshluta sem 

talið er sér í fasteignamati enda sé skolplögn frá viðkomandi húseign eða húshluta. Gjöld 

samkvæmt grein þessari er sveitarstjórn heimilt að hækka eða lækka um 50 af hundraði, án 
þess að samþykki ráðuneytis komi til. 

7. gr. 

Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu holræsagjalds. Gjaldið hefur lögtaksrétt og er það 

tryggt með lögveði í mannvirkjum næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers 

konar samningsveði og aðfaraveði. Árlegur gjalddagi holræsagjalds er sá sami og fasteigna- 
skatts. 

8. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við lögum 

samkvæmt. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Skeggjastaðahrepps í N- 

Múlasýslu, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. júní 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Húnbogi Þorsteinsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Þórshafnar. 

l. gr. 

Vatnsveita Þórshafnar er fyrirtæki, sem Þórshafnarhreppur er eigandi að, og rekur Í 

þeim tilgangi að fullnægja vatnsþörf heimila, hafnar og fyrirtækja á Þórshöfn. Vatnsveitan 

skal rekin sem sjálfstætt fyrirtæki undir nafninu Vatnsveita Þórshafnar. 

r. 
Vatnsveita Þórshafnar hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu á því svæði, er vatnsveitan 

nær yfir og hún getur fullnægt, innan kauptúnsins. 

, 

GG
 

3. gr. 

Vatnsveitunefnd, sem kosin er af hreppsnefnd til fjögurra ára í senn, annast öll 

framkvæmdastörf, viðhald og endurbætur vatnsveitunnar, fjárreiður hennar og umsjón 

eigna í samráði við hreppsnefnd. Í vatnsveitunefnd séu þrír menn og þrír til vara. 

4. gr. 

Hver sá. sem vill komast í samband við Vatnsveitu Þórshafnar, skal senda vatnsveitu- 

nefnd umsókn þar um. Umsókn þessi skal vera skrifleg og henni skulu fylgja upplýsingar um 

áætlaða vatnsnotkun og til hvers vatnið skuli notað. 

5. gr. 

Enginn má leggja vatnsæðar frá vatnsæðum veitunnar, nema að fengnu leyfi vatns- 

veitunefndar og eftir fyrirmælum hennar, bæði um efni og tilhögun verksins. Hverjum 

húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða frá aðalæð í hús sín og annast 

viðhald þeirra. Skylt er hverjum húseiganda að gera tafarlaust við vatnsæðar sínar komi leki 

að þeim. 

6. gr. 

Vatnsveitunefnd eða mönnum í umboði hennar er heimilt að fara um hús og lóðir þar 

sem vatnsæðar liggja. til athugunar á vatnslögninni og eftirlits með vatnsnotkun enda komi 

þar til fullar bætur ef um skemmdir verður að ræða. Þyki útbúnaði að einhverju leyti 

ábótavant, skal húseigandi tafarlaust láta bæta úr því. ella er vatnsveitunefnd heimilt að láta 

gera það á kostnað húseiganda. Ennfremur er vatnsveitunefnd heimilt að loka vatnsæðum 

fyrir þeim, sem vanrækja að gera við bilanir á leiðslum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu 

eða standa ekki í skilum við vatnsveituna. Fullan vatnsskatt ber einnig að greiða fyrir þann 

tíma, sem vatnsæðar eru lokaðar af þessum sökum. Vatnsveitunefnd getur fyrirskipað 

takmörkun á vatnsnotkun sé skortur á vatni. Þá getur hún lokað fyrir vatnið. þegar þörf 

krefur. vegna hreinsunar eða annarra framkvæmda við vatnsveituna, enda skal það tilkynnt 

áður, sé þess nokkur kostur. 

7. gr. 

Skylt er hverjum manni að láta af hendi land og landafnot í þarfir vatnsveitunnar, svo 

og mannvirki, ef rök mæla með því. og þola þær eignakvaðir, óhagræði og takmarkanir á 

afnotarétti, sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, sé ekki önnur úrlausn fyrir hendi, 

enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt mati, ef ekki næst samkomulag.
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8. gr. 

Af öllum húsum í Þórshafnarkauptúni, sem metin eru til fasteignamats og tengd eru 

vatnsveitunni, skal greiða árlegan vatnsskatt, er nemi 0,25% af fasteignamati húsanna og 

tilheyrandi lóða, þó aldrei minna en kr. 1 500, fyrir einbýlishús. Lágmarksvatnsskattur kr. 

1 500, skal miðaður við byggingarvísitölu með grunn 1. apríl 1988 og hækkar því samkvæmt 

henni ár hvert. Fyrir hverja íbúð í fjölbýlishúsi kr. 1 500, með sama ákvæði um hækkun 

samkvæmt byggingarvísitölu og tilgreint er áður í þessari grein. 

9. gr. 

Vatnsveitunefnd er heimilt að setja upp mæla hjá þeim fyrirtækjum eða einstaklingum, 

sem nota mikið vatn og skal þá greiða kr. 10, fyrir hvern teningsmetra vatns, auk þess 

vatnsskatts sem um er getið í 8. gr. Vatnsveitunefnd sér um uppsetningu og útvegun 

mælanna, en vatnsnotandi skal greiða árlega mælaleigu að fjárhæð kr. 3 000. 

10. gr. 

Allar krónuupphæðir í gr. 8, 9 og 14, skulu miðaðar við byggingarvísitölu með grunn Í. 

apríl 1988 og hækka því samkvæmt henni ár hvert. 

11. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að ákveða, að hafnarsjóður Þórshafnar greiði vatnsveitunni 

eftir mæli eða ákveðna upphæð á ári í vatnsskatt eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar, enda 

hafi höfnin allar tekjur af vatnssölu þeirri, er fram fer við höfnina, að undanskildum 

framleiðslugjöldum sjávarafurða. 

12. gr. 

Gjöld samkvæmt þessari reglugerð getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað um allt að 

50% , bæði einstaka liði og í heild án staðfestingar ráðuneytisins. 

13. gr. 

Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið og annast sveitarskrifstofa reikningshald- 

ið, innheimtu og greiðslur. Gjalddagi vatnsskatts er hinn sami og fasteignaskatts ár hvert. 

Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts, sem má taka lögtaki. og einnig er hann 

tryggður með lögveði í húseigninni næstu tvö ár eftir gjalddaga, með forgangsveði fyrir hvers 

konar samningsveði og aðfararveði, án tillits til eigendaskipta. 

14. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 42 000, nema þyngri refsing liggi við 

að lögum. Sektarfé renni í vatnsveitusjóð. Valdi einhver skemmdum á veitukerfinu, skal það 

bætt eftir mati tveggja óvilhallra manna. Mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið með 

að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Þórshafnarhrepps staðfestist 
hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 672 23. desember 1980. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. júní 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
Húnbogi Þorsteinsson.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Bessastaðahrepps. 

I. KAFLI 
Í. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 
gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, 

er ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi 
hitaveitunnar. 

Vatnsrennsli að húsi verður takmarkað um hemil, eftir því sem þörf krefur, og er 
starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu hans. 

II. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns 
kr. 38,00. 

bar til vatnsmælir hefur verid settur upp, og ef vatnsmælir bilar, åætlar hitaveitan 
vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla, ef þess er óskað. 

4. gr. 
Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli skal greidd 

jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 

Kr. 
a) fyrir mæla tilog með 4“ sees eeeeeeeeeeeereee 302,00 
b) fyrir mæla 1” og stærri .......... 0. 670,00 

Nn Q = 

Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega. þegar eftir 
mælisálestur. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka gjalddögum. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 
429,00. 

6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er vid framvisun reiknings eda tilkynningar um reikningsupp- 

hæd. Sé reikningurinn ekki greiddur vid fyrstu syningu, ber gjaldanda ad greida hann par 
sem hitaveitan åkvedur. Pad eru vanskil, ef gjåldin eru ekki ad fullu greidd innan 14 daga frå 
gjalddaga. Å vanskil reiknast lögleyfðir dráttarvextir.



1. juli 1988 755 Nr. 339 

7. gr. 

Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

(utanmál) m Heimæðargjald 

Allt að 600 kr. 138 307,00 

600—2 000 kr. 138 307,00 fyrir 600 m + 94,60 kr/m? bar yfir 

Meira en 2 000 kr. 271 256,00 fyrir 2 000 m" + 81,73 kr/m? bar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 

þá greiða kr. 10 901,00 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. 

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 viðskipta- 

manns, 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. 631,00 hverju sinni. 

12. gr. 

Ettirlitsmanni 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 11. júlí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 114, 22. febrúar 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 1. júlí 1988. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÅ 
fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Hitaveita Hafnarhrepps selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa 

verið og verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveita Hafnarhrepps lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 
vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að 
dómi hitaveitunnar. Einnig lætur hitaveitan í té heitt vatn til hitunar neysluvatns. 

Il. KAFLI 

3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli ............... kr. 1,70 

fyrir hverja kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli ................ kr. 22,36 

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 heita vatnsins og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 

a) fyrir mæla tilog með 94“ .........0%.0.0. 0 kr... 667,00 

b) fyrir mæla 1"—2" ........00ssseeseeeneeeeeee een enken kk k keen k erne kk regnen kr. 1 334,00 

c) fyrir mæla stærrien2“ ............ 0000 ARI kr. 2 668,00 

5. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir 

mælisálestur. 
Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka gjalddögum. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrar- 

tíma hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það 
gjald ............00 0000 k keen reeks kreeret kr. 400,00 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er vid framvisun reiknings eda 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.
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7. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

(utanmál) Heimæðargjald 

Allt að 300 m 70 900,00 kr 

300—-2 000 m? 70 900,00 kr + 76,00 kr/m? 

2 000—-6 000 m“ 203 600,00 kr + 65,00 kr/m” 

6 000—10 000 m 458 700,00 kr * 57,00 kr/m? 

Yfir 10 000 m? 581 000,00 kr + 49,00 kr/m? 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 

þá greiða .............00 000 rkre rr ks rkrnnee kr. 7 787,00 

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. 

Nu er tengingu heimædar lokid og er bå heimædargjaldid gjaldkræft. På er heimilt ad 

veita gjaldfrest allt ad tveim årum ef samid er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal 

kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

9. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila skal 

gjald fyrir að opna á ný vera ..........00200000 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. 2,41 

auk fastagjalds. 

Heimilt er að breyta ofangreindum gjöldum í samræmi við þær breytingar sem verða á 

vísitölu byggingarkostnaðar eða á húshitunartaxta RARIK, enda séu breytingar staðfestar 

af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

Miða skal við að kostnaður hitunar húsa með hitaveitu fari ekki fram úr kostnaði 

hitunar með rafmagni samkvæmt gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins hverju sinni. 

Ill. KAFLI 

ll. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseigenda. Hitaveitan 

hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, sem vanrækir 

að greiða hitaveitugjöld. 

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 heita vatnsins.
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Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hafnarhrepps og sett 

samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 11. júlí 

1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 
gjaldskrá sama efnis nr. 517, 25. nóvember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. júlí 1988. 

F. h.r. 
Påll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRA 

Rafveitu Stokkseyrar. 

I. RAFORKA. 
Ratveita Stokkseyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing o. fl. 
1.1 Til almennrar lýsingar: 

Orkugjald ........0..0... 0. kr. 7,19 KWh 
1.2 Til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð: 

Orkugjald .............0..0. 0. eeee kr. 8,94 kWh 
1.3 Til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 

Aflgjald 0... reee kr. 10 274,00 kKW/ár 
Vidhaldsgjald 2... enrnnee kr. 11 129,00 kW/år 
Gjald alls „........... kr. 21 403,00 kW/år 
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 ss een ennen ener kr. 5,77 kWh 

2.2 Til notkunar í sumarbústöðum og sumarbúðum: 

Orkugjald .................. 0. ennen eeneveeeee kr. 3,18 kWh 
2.3 Fastagjald ...................... 0. ennee kr. 9 724,00 kr/ár 

3. Vélar o. fl. 
3.1 Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda sé 

lágmarksafl 20 kW. Gjaldskylt afl er meðaltal fjögurra hæstu álestra, 
en álestur fari fram mánaðarlega og með sem jöfnustu millibili: 
Orkugjald ............... 0. ennen ennen reee kr. 2,18 kWh 
Aflgjald .....sssssssseeeenennn een ennen ennen veere kr. 7 776,00 KW å åri 

4. Hitun 

4.1 Til hushitunar, roftimi 1 klst. å dag. 

Orkugjald ..........0.0.0.0 eee ennen ennen eee neennee kr. 4,57 kWh 
4.2 Til håshitunar, roftimi 2 X 1%2 klst. å dag. 

Orkugjald ..........0..0.. never enes kr. 1,69 kWh
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4.3 

4.4 

4.5 

Til hitunar í iðnaði, roftími Í klst. á dag. 
Orkugjald .................0 00 esennenekr ennen kr. 5,37 kWh 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, 

roftími 15 klst. að degi til. 

Orkugjald ................ 0000. kr. 1,25 kWh 

Tvígjaldsmæling fyrir hitun í iðnaði og til annarra hliðstæðra nota. 
Orkugjald næturtaxti9stundir ................... 0000 kr. 1,63 kWh 

Orkugjald dagtaxti 1Sstundir ................... 0000... kr. 8,99 kWh 

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: 

. Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun 

rafveitunnar. 

. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 

á aflkaupum 

Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu af þeim 

samkvæmt gjaldskrá. 

Að hitunartæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og 
önnur hitatæki fasttengd. 

II. FASTAGJALD. 

Rafveitan ákvarðar stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, og er sú 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér 

segir: 

Orkumælir, €infasa ............... 020... ken kn enker erk kr kknree kr. 
Orkumælir, þrífasa ............0..0 0... kr. 
Orkumeælir, þrífasa með straumspennum ................. 0000 kr. 
Aflmælir 00.00.0200... nrrrrrrnee kr. 

Aflmælir með straumspennum ..........%.....ssn kr. 

Tvígjaldsmælir ................0...22. k keen kr erne rrrrere kr. 

Klukka ...s00suuseueeeeseeeseenne kr sekk kk kerner k rer rkere nr rn kr. 

III. HEIMTAUGAGJOLD. 

2 299,00 

5 059,00 

5 660,00 

5 407,00 

6 906,00 

6 125,00 

553,00 

Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Gjald af yfirlengd 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

(A) (kr.) kr/m kr/stólpa 

1Ix 63 38 775,00 1 356,00 10 334,00 
3x 63 41 950,00 1 356,00 17 849,00 

3x 100 65 050,00 2 084,00 22 618,00 
3x 200 131 692,00 3 429,00 
3x 315 298 800,00 4 006,00 
3x 400 266 965,00 Samkv. kostn. 

3x 710 474 276,00 — 
3 x 1200 797 917,00 — 

Yfirlengdargjald midast vid jardstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlinuheimtaug 

lengri en 30 m. Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnkassa eða 

stofntengikassa húsveitu.
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Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal greiða fullt 

heimtaugagjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, 

hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu eða 

öllu leyti notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina eða húsnæði 

rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð 

húsnæðis eða stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 
Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr skal greitt sem yfirlengdargjald 

samkvæmt töflu. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða 

aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugagjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju 

sinni. 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. Þó er heimilt að veita gjaldfrest allt að 2 árum. 

Í samningi slíkum skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 372,00. 

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. 

522,00. 
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 gildi 11. júlí 1988 og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 
nr. 315, 16. júní 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, Í. júlí 1988. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. - — 
Guðrún Skúladóttir.



5. juli 1988 761 Nr. 342 

GJALDSKRA 

Rafveitu Vestmannaeyja. 

I. RAFORKA. 

lafveita Vestmannaeyja selur rafmagn á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Almenn notkun. 

Al Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun 

ótalin annars staðar. 

Orkugjald .................0.0 00 ð rr kr kk rn t kk rnk rr rne kr. 5,46 kWh 

Fastagjald .........0%0000. krk rr krknnse kr. 1 956,00 a 

C. Afl- og orkumæling. 

C2 Um kW/kWh-mæli, enda sé málraun tækja yfir 40 kW. 

Aflgjald ............0 rr sn ktr kk kk rr r ktr rr rrknee 8 543.00 kr/kWa 

Orkugjald: 
(—2500 KWH/KW 20...) ANNARRA 2,71 kr/kWh 

2500—-4000 KWh/KW 20.00.0000 ennen enken kr k eks krkrk rr nkee 1,71 kr/kWh 
Yfir 4000 KWh/kKW ......%%0 000. ek rener krkre 0,87 kr/kWh 

Mælaleiga samkvæmt gjaldskrå. 

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. 

D1 Til hitunar á íbúðarhúsnæði (án sölugjalds). 

Orkugjald 0... eee n enn erne nerne 2,02 kr/kWh 
Fastagjald ............0 0. rs. 1 956,00 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 ...........000..... 20 r rr k kreeres kst 2,02 kr/kWh 

Fastagjald ............2000.. rr nr ener nnnee 1 956,00 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. Onnur raforkunotkun. 

F2 Orkugjald .................0... 0 even 7,92 kr/kWh 
Fastagjald .................0.. 00. 1 956,00 kr/a 
til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mannvirkjagerð, svo og breytingar á 
eldri mannvirkjum. 

FS Aflgjald ............0..0.. eee veeen 17 100,00 kr/kWa 
af uppsettu afli til götu- og hafnarlýsingar. Gjald þetta miðast við taxta C2 og 3600 h 
nýtingartíma á ári. Leggi rafveita til búnað til lýsingarinnar Og sjái um viðhald hans, 
greiðir notandi aðrar 16 200,00 kr/kWa fyrir þá þjónustu. 

II. MÆLALEIGA. 

Rafveitan leigir mælitæki við því verði sem hér segir: 
1. Einfasa kWh-mælir ...........0..0..0.... 0 386,00 kr/a 
2. Þrífasa kWh-mælir ............0.....0..0. eee 1 464,00 kr/a 
3. Þrífasa kWh-mælir med straumspennumæli 2 473,00 kr/a 
4. Þrífasa kW-kWh-mælir ......... sees eee 2 473,00 kr/a 
5. Þrífasa kW-kWh-mælir með straumspennum 2... 3 936,00 kr/a 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem hér eru nefnd, skal ársleiga vera sem næst 20% af 
verði mælitækjanna. 

III. HEIMTAUGAGJÖLD. 
Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafveitu Vestmannaeyja. Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 
Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 

heimtaugar fyrir byggingastaði. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Málstraumur Stofngjald Lengdargjald!) 
Málraun NÅ kr/m 

63 A Einfasa senere bo 0,00 1 118,00 
63 A brifasa „00... eee 0,00 1 118,00 

100 A brifasa 2... ennen áð 000. 00 1 367,00 
200 A Þrífasa .......0.... 0 131 000,00 1 643,00 
31S A þrífasa ..........0.0 eee ennen 197 000,00 Skv. kostnaði 
400 Á þrífasa ......0....... 249 000,00 — 
710 A brifasa ......0.00.0.0 0 453 000,00 — 
1200 A brifasa 2... senere 768 000,00 — 

Brådabirgdaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald')*) 
Jarðstrengur 

Málstraumur Stofngjald kr/m 

63 A Einfasa .......0.... 00. 7 114,00 1 118,00 
63 A þrífasa 2... evnerne 9 901,00 1 118,00 
100 A þrífasa .....0.0. 10 511,00 1 367,00 

A merkir målstraum stofnvara i amper. 
kVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sérstaka spennistöð er að ræða. 

I) 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 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast samkvæmt sér- 
stökum samningi hveriu sinni Sé nanðsvnleot að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar 
húsveitu og hún að mestu leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að 
leggja til húsnæði eða lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spennistöðvar- 

húsa. Eðllegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af 
rafveitunni (í leiguformi t.d. fyrir lengri tíma) og kemur þannig til frádráttar heimtaugar- 
gjaldi. 

Þegar aðalheimtaug er að ósk notanda breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug 

svo og þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 

heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við 

gildandi gjaldskrá þegar breytingin fer fram. 

IV. OPNUNARGJÖLD. 
1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greitt, bannig að beita þurfi reglugerðar- 

ákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 884,00. 
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. 884,00 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. 884,00. 

vV. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Í. Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld þau sem ákveðin eru í Í, H. og lll. 

kafla þessarar gjaldskrár, um allt að 20%. enda sé breytingin staðfest af iðnaðarráðu- 

neytinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi er miðuð við raforkukaup samkvæmt samningi við Rafmagnsveitur 
ríkisins. Stöðvist flutningur raforku frá landi í samfleytt einn mánuð eða lengri tíma, 
hækkar rafmagnsverðið frá gildandi gjaldskrám um allt að 50% fyrir jafnlangan tíma. 

3. Heimilt er, með samþykkt stjórnar veitunnar, að selja rafmagn samkvæmt sérstökum 

samningi. 

á. 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 Rafveita Vestmannaeyja takmarkað val notenda við 

ákveðna gjaldskrárliði, eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. 

6. 25% sölugjald, er innifalið í gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram. 

N
 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 11. júlí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum 

sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 245, 3. maí 
1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. júlí 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. a 

Guðrún Skúladóttir. 

B 53 
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GJALDSKRÁ 
fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Fjarhitun Vestmannaeyja selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum sínum eftir þeim 

reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Fjarhitun Vestmannaeyja lætur hverju húsi, sem er í sambandi við dreifikerfi hennar í té 

vatnsmagn, sem ætla má að nægi til fullrar hitunar á húsinu, enda fullnægi hitakerfi hússins 

skilyrðum, sem sett eru Í reglugerð fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja, og hitafletir séu 

nægjanlega stórir að dómi fjarhitunarinnar. 

Il. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli .............. kr. 64,30 

fyrir hvern rúmmetra vatns. Heimilt er að áætla vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf 

hússins, þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir bilar. 

4. gr. 

Fjarhitun er heimilt að selja afnot vatnsins á grundvelli orku- og rennslismælingar. 

Greiðistþá .........0..2..0 200. r nr kr. 1,07 

fyrir hverja kWh skv. orkumæliog ........... 0000... nun r er rrrrne kr. 16,07 

fyrir hvern rúmmetra vatns skv. rennslismæli. 

5. gr. 

Þegar afnot af fjarhituninni eru leyfð til annarra nota en húshitunar, er veitunni heimilt 

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

A
 

6. gr. 

Fjarhitun leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. 

Fastagjald fyrir mæli skal greitt jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera á mánuði: 

Kr. 

a) Fyrir mæla alltaðða" ........0.0.0... 0... ANNAR 415,00 

b) Fyrir mæla alltað2" ............0.. 0000... nn 829,00 

c) Fyrir mæla álltað3" .......0.0..00. 00... 
d) Fyrir varmamagnsmæla skal greiða tvöfalt gjald. 

AR R 1 657,00 

7. gr. 

Gjöld skv. 3.-6. gr. innheimtir Rafveita Vestmannaeyja og er heimilt að krefja þau 

mánaðarlega. 
Gjalddagi á greiðslum fyrir vatnsnotkun og mælaleigu er við framvísun reiknings eða 

tilkynningar um reikningsupphæð. 

Greiðslustaða skal getið á reikningi eða tilkynningu. 

Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 10 daga frá gjalddaga.
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I1I. KAFLI 
8. gr. 

Fyrir öll hús, sem tengd eru fjarhituninni, skal greiða heimæðagjald. Heimæðagjald 

skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss m? Heimæðagjöld 

(utanmál) Kr. 

Allt að 400 ..... NANI 67 900,00 

400 að 2000 .....0 67 900,00 fyrir — 400 m # 54,19 kr/m? þar yfir 

2 000 að 6 000 220... 154 600.00 fyrir 2 000 m? + 45,75 kr/m? þar yfir 

6 000 að 10 000 Ll 337 500,00 fyrir 6 000 m? * 40,80 kr/m? þar yfir 
Meira en 10 000 .......... 2. 500 800,00 fyrir 10 000 m + 35.41 króm þar yfir 

Heimædagjåld greidast ekki af bifreidageymslum. 

a 9. gr. 

Ef tengt er vid fleiri mæla en einn f sama húsi, skal greiða aukalega fyrir hvern mæli 

umfram þann fyrsta: 
Kr. 

a) Fyrir mæli alltaðð% ......0.00.. 0... nn. r rener etter HR 10 200,00 

b) Fyrir mælialltad 2” ............ ANNARRA ANN 20 400.00 

c) Fyrir mælialltað3 .......0.0.... NANNA NANNA 40 800,00 

10. gr. 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Fjarhituninni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskránni til samræmis við 

nefnda vísitölu eins og hún er þegar gjöldin eru greidd. að fenginni staðfestingu iðnaðar- 

ráðuneytisins hverju sinni. 

11. gr. 

Þegar tengingu heimæðar er lokið er heimæðagjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að veita 

gjaldfrest ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á um vexti af 

eftirstöðvum gjaldsins. Greiðslustaður heimæðagjalda er á skrifstofu Rafveitu Vestmanna- 

eyja. 

IV. KAFLI 

. 12. gr. 

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

13. gr. 

Fjarhitun hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns. 

sem vanrækir að greiða gjöld til veitunnar. Heimilt er og að loka vatnsrennsli að húsi, sem 

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. 

822,00 fyrir hvert skipti. 

14. gr. 

Einungis starfsmönnum fjarhitunarinnar er heimilt að breyta innsigluðum tengihlutum 

veitunnar.
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15. gr. 
Eftirlitsmenn fjarhitunarinnar 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 11. júlí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 157, 25. mars 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. júlí 1988. 

F. hr. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 344 30. Júní 1988 

AUGLÝSING 
um breytingu á deiliskipulagi í Norðurbæ Hafnarfjarðar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 27. júní 1988 
staðfest uppdrátt af breytingu á deiliskipulagi Norðurbæjar í Hafnarfirði að því er varðar 
Víðistaðasvæði. 

Breytingin er fólgin í því að aðkoma að Víðistaðakirkju verður frá Hraunbrún og á 
svæði sem ætlað var fyrir fþróttaleikvöll er gert ráð fyrir dagvistarstofnun, félagsmiðstöð, 
skólagörðum og tjaldstæðum ásamt almennri útivist. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir. 
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur samþykkt hann og Skipulagsstjórn ríkisins hefur mælt með 
því að hann verði staðfestur. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. júní 1988. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. a 

Húnbogi Þorsteinsson. 

  

Stjórnartíðindi B 44, nr. 332-344. Útgáfudagur 11. júlí 1988. 

 


