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1957 om regulering av byggevirksomheten bestemmes:

n

*) Kunngj. 23. oktober i Lovtid. 1, nr.. 35, se s. 1171.

1968

for 27. september endret bestemmelsen av 20. september d. å. derhen 27. sept
at den utvidede jakttid for villrein på Hardanger
vidda og i Setesda1 s o m r å d e t varer til og med
2. oktober 196 8.

Bestemmelser*) om lempninger etter § 3 i Kro n - 28. sept,
prinsregentens resolusjon av 15. februar 1957
om regulering av byggevirk s o m h e t e n og om
meldeplikt etter § 2 i departementets forskrifter
av 25. februar 1957 om meldeplikt vedrørende
bygg som kan føres opp uten byggeløyve.

(Gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet den 21. september
1968.)

Med hjemmel i § 3 i Kronprinsregentens resolusjon av 15. februar

a) Byggeløyveplikten faller bort for alle arter bygg i følgende kom
muner: Hvaler, Varteig, Skiptvedt og Rakkestad i Østfold fylke;
Hamar, Ringsaker, Vang og Stange i Hedmark fylke; Lilleham
mer, Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten i Oppland fylke;
Modum i Buskerud fylke; Hoff, Ramnes og Lardal i Vestfold
fylke; Siljan, Bamble, Kragerø og Nome i Telemark fylke; Søgne
og Lindesnes i Vest-Agder fylke; Gjesdal, Strand, Sauda og Tys
vær i Rogaland fylke; Bømlo, Odda, Voss og Kvam i Hordaland
fylke; Melhus, Klæbu og Malvik i Sør-Trøndelag fylke; Vefsn
og Rana i Nordland fylke.

b) Byggeløyveplikten faller bort for bergverks-, industri- og verk
stedsbygg og for hotell- og pensjonatbygg i Hurum kommune i
Buskerud fylke, og i kommunene Porsgrunn og Skien i Telemark
fylke.

Med hjemmel i § 4 i Kronprinsregentens resolusjon av 15. februar
1957 og med henvisning til § 2, pkt. 8 i Kommunal- og arbeidsdeparte
mentets forskrifter av 25. februar 1957 om meldeplikt vedrørende
bygg som kan føres opp uten byggeløyve, bestemmes at slik melde
plikt skal gjelde for de distrikter og de bygg som byggeløyveplikten
er bortfalt for etter bestemmelsene under I.
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Grøndahl & Son boktrykkeri, Oslo.

m8. sept
Bestemmelsene trer i kraft 1. oktober 1968.

28. sept,

*) Kunngj, 23. oktober i Lovtid. 1, nr.. 35, se s. 1171.

— går ut.

Utgiver: Statsrådsekretariatet.
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Skriv*) fra Landbruksdepartementet om at det med virkning fra
14. oktober 1968 er innført offentlig kjøttkontroll i et område om
fattende hele Hadseløya av Hadsel kommune, Nordland fylke.

Rettelser:
Hefte 1 side 32: Skr. om vedtekt for Rissa, Sogn og Fjordane fylke

S. 202: Nederst på siden står Departementet for familie- og for
brukersaker feil for Kommunal- og arbeidsdepartementet.

S, 278; Spesielle kvalitetsforskrifter m, v. er krono
logisk feilplassert.


