20

1966

6. mai sjoner kan omtales med uttrykk som for eksempel «forsøksvis

ved
», i alminnelighet tilføyd litteraturangivelse. Sitater,
kurver og andre illustrasjoner fra medisinsk litteratur skal gjengis
fyldestgjørende og ha fullstendig kildeangivelse. I informativ reklame
skal preparatets sammensetning, kontraindikasjoner og vesentlige
bivirkninger angis. Såfremt fellesnavn er fastsatt, skal dette tydelig
angis i enhver reklame. Brosjyrer, sirkulærer m. v. skal være datert.
For reklame til apotekere og farmasøytisk personale gjelder
tilsvarende bestemmelser.
Helsedirektøren kan, når særlige grunner taler for det, gjøre
unntak fra bestemmelsene i denne paragraf.
§ 21.
Forbud. Overtredelse.
Helsedirektøren kan forby all reklame overfor almenheten av
et enkelt legemiddel eller av en gruppe av legemidler, når slikt forbud
anses gagnlig av almene hensyn. Ved overtredelse av reklamebestem
melsene kan tilvirkeren pålegges å sørge for at en godkjent beriktig
else blir sendt ut eller offentliggjort. Ved gjentatte overtredelser kan
helsedirektøren forby all reklame for vedkommende legemiddel for
en tid av inntil 1 år.
§ 22.
Medisinsk reklame for andre varer.
Sosialdepartementet gis fullmakt til å gi forskrifter og forbud
i henhold til lovens § 31, annet ledd.
6. mai

Bestemmelse*) om endring i departementets for
skrifter av 25. februar 1957 om meldeplikt
vedrørende bygg som kan føres opp uten bygge
løyve.
(Gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet den 6. mai 1966.)
I.

Med hjemmel i § 4 i Kronprinsregentens resolusjon av 15. februar
1957 om regulering av byggevirksomheten bestemmes følgende
endringer i departementets forskrifter av 25. februar 1957 om melde
plikt vedrørende bygg som kan føres opp uten byggeløyve:
*) Kunngj. 13. juni i Lovtid. 1 nr. 19, se s. 583.
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§ 2 pkt. 7 (nytt) skal lyde:
Bergverks-, industri- og verkstedbygg i de distrikter som
departementet bestemmer.

§ 2 pkt. 8 (nytt) skal lyde:
Hotell- og pensjonatbygg i de distrikter som departementet
bestemmer.
IL

Bestemmelsene trer i kraft straks.
Bestemmelse*) om lempninger etter § 3 i Kron 6. mai
prinsregentens resolusjon av 15. februar 1957
om regulering av byggevirksomheten og om
meldeplikt etter § 2 i departementets for
skrifter av 25. februar 1957 om meldeplikt ved
rørende bygg som kan føres opp uten byggeløyve.
(Gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet den 6. mai 1966.)
I.

Med hjemmel i § 3 i Kronprinsregentens resolusjon av 15. februar
1957 om regulering av byggevirksomheten bestemmes:
Byggeløyveplikten for bergverks-, industri- og verkstedbygg og
for hotell- og pensjonatbygg faller bort i følgende distrikter;
Finnmark fylke, Troms fylke, Nordland fylke, Nord-Trøndelag
fylke, Møre og Romsdal fylke, Sogn og Fjordane fylke, Aust-Agder
fylke, Vestfold fylke. Oppland fylke, Hedmark fylke, Sør-Trøndelag
fylke med unntak av Trondheim kommune, Hordaland fylke med unn
tak av kommunene Arna, Fana, Laksevåg og Åsane, Rogaland fylke
med unntak av kommunene Stavanger, Sandnes, Klepp, Randaberg,
Sola og Time, Vest-Agder fylke med unntak av kommunene Kristian
sand og Vennesla, Telemark fylke med unntak av kommunene Pors
grunn og Skien, Buskerud fylke med unntak av kommunene Dram
men, Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker og Østfold fylke med
unntak av kommunene Moss, Rygge, Fredrikstad, Sarpsborg, Kråker
øy, Onsøy, Tune, Rolvsøy, Borge og Skjeberg. Dessuten faller bygge
løyveplikten for disse arter bygg bort i kommunene Hurdal, Eidsvoll,
Nannestad, Nes og Aurskog-Høland i Akershus fylke.
) Kunngj. 13. juni i Lovtid. 1 nr. 19, se s. 583.

