
12. Straffebestemmelse
Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold
til den alminnelige borgerlige straffelov av 22, mai 1902 § 339
annet ledd, såfremt ikke Strengere straff i henhold til annen
lovbestemmelse kommer til anvendelse.

13. Ikrafttreden
Helikopterdekk som allerede er tatt i bruk i områder nevnt
under punkt 1, godkjennes for fortsatt drift inntil besiktelse
finner sted, dog ikke lenger enn to år fra siste besiktelse, jfr.
punkt 3.1.

Gebyrsatser for besiktigelse av nye piper for Stavanger kommune,28. mai
Rogaland fylke.

Etter § 109 i bygningsloven har fylkesmannen den 28. mai 1973
godkjent Stavanger kommunestyres vedtak den 26. mars 1973 om
slike gebyrsatser for besiktigelse av nye piper:

Fabrikkpiper (inkl. røkeripiper og bakeripiper),
A. Gjennomgangspiper (18" og større) inntil 10 m .. . . kr. 17,50

+ pr. m inntil 20 m » 2,00
+ pr. m overstigende 20 m » 3,00

B. Fabrikkpiper, mindre enn 18", inntil 10 m » 17,50
+ pr. overstigende m » 1,00

Vedtaket trer i kraft straks.

Endring i byggeforskrifter av 1. august 1969.*)1.juni

Gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 1. juni 1973 i medhold av
bygningsloven av 18. juni 1965.

I.

I byggeforskrifter av 1. august 1969 skal kap. 47 ;3 lyde;
:3 Installasjoner for gass.

For anlegg som bruker kondenserte gasser vises til bestemmelser
gitt med hjemmel i ildsfarlighetsloven av 3. mai 1871.

18. april

1973

*) Byggeforskrifter av 1. august 1969 er inntatt i Norsk Lovtidend
1. avd. nr. 8/1970, med senere endringer og tillegg inntatt i nr. 33/1971,
nr. 16 og 36/1972 og nr. 10/1973.
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Statens branninspeksjon gir nærmere bestemmelser om ut
førelse av avtrekksanordninger for apparater, ildsted 0.1. hvor
det brukes propan eller liknende kondenserbare kullvannstoffer
som brensel.
For installasjoner for bygass vises til gjeldende kommunale

bestemmelser.

11.
Denne endring trer i kraft straks.

4. juniForskrift om tilfeyelse til vedtekter i henhold til hnsleielovens § 41
for Larvik kommune, Vestfold fylke.

Kommunal- og arbeidsdepartementet stadfester vedtak av Larvik
bystyre av 9. mai 1973 om tilføyelse til vedtekter til husleielovens
§ 41, første ledd, (stadfestet av departementet 7. oktober 1969),

Tilføyelsen lyder:
Brudd på forbudet blir straffet med bøter, jfr. straffelovens

§ 339, 2.

Føresegn om renovasjonsavgift for Vindafjord kommune, Rogaland
fylke.

4. juni

Etter § 1 i lov av 8. juni 1928, jfr. forskrifter av 10. september
1970, har fylkesmannen i Rogaland den 4. juni 1973 godkjent Vinda
fjord kommunestyre sine vedtak den 25. november 1971 og 24. novem
ber 1972 om å fastsetje renovasjonsavgifta til kr. 104 pr. stativ pr.
år, og renovasjonsavgifta for hytter og sommarhus til kr. 62 pr. år
med tøming ein gong i veka i tidsrommet 1, april til 30. september.

Vedtaka trer i kraft straks.

Endring i Finansdepartementets forskrifter av 15. desember 1971 om
avgift på motorvogner.

6. juni

I medhold av § 1 i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter ved
rørende motorvogntrafikken, jfr. kgl res. av 27. juni 1959, foretas
følgende endring i Finansdepartementets forskrifter av 15. desember
1971 om avgift på motorvogner:

1. juni
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