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§ 1 16. juni

Fiskeridirektøren bernyndiges til å forby fiske etter torsk, hyse og
hvitting 1 1975 i området beskrevet i § 4 når oppfisket kvantum ut-
gjør i rund vekt:

torsk 5 800 tonn
hyse 10 000 tonn
hvitting 6 800 tonn

Bifangster tatt i forbindelse med fiske etter andre fiskearter (indu-
strifiske) går inn under disse, kvanta.

§ 2
Det er forbudt å føre i land eller onisette torsk, hyse og hvitting

som er fanget 1 strid med forbud utferdiget av Fiskeridepartementet
i medhold av § 1.

§ 3
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere regler for gjennomføring

av regUleringen og for prøVetaking og kontroll av fangstene.

§ 4
Disse forskrifter gjelder for fiske som utøves i området begrenset

i nord av 62°00' n. br., i vest av 4° v. 1. fra denne lengdegrads skjæ-
ringspunkt med 62° n. br. til den skotske kyst, i øst av en linje truk-
ket fra norskekysten ved 7° o. L og derfra sørover til 57°30 n. br.,
derfra østover til 8° o. I., derfra sørover til 57° ii. br. og derfra øst-
over til kysten av Danmark, begrenset i sør av 51° n. br.

;øknader ög med Iensmannens/
som er gitt i søknadene sendes
men utgangen av mars.
betaler, hvor vilkårene forelig-
; og satser :

om får tilskudd ved følgende

Finnmark.

i reindriftsnæringen.

nenn.

zan gi utfyllende bestemmelser

virkning fra 1. januar 1975.

5
eksport av torrfisk til Nigeria.

. 10 om regulering av og kon-
ørsel 'av fisk og fiskevarer § 2
:et 16. juni 1975 forskrift om
7 tørrfisk til Nigeria. '
portutvalget for tørrfisk sendt

g brisling i Nordsjøen.

ni 1955 om saltvannsfiskeriene
zeridepartementet bestemt :

Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrifter
av 21. mars 1975.

Endr i forskrifter om fabrikkmessig framstilling av betongvarer til 17. juni
bygningsbruk.

Fastsatt av Kommunaldep. 17. juni 1975 i medhold av § 77 nr. 2 i byg-
ningsloven av 18. juni 1965;

I Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrifter av 8. januar 1974
om fabrikkmessig framstilling av betongvarer til bygningsbruk gjøres
følgende endring:



,
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17. juni § 4 skal lyde :

For godkjenning og kontroll etter disse[ forskrifter betaler hedrift-
ene gebyr til Kontrollrådet etter følgende satser :

Bedrifter i

klasse A : Fabrikkblandet betong i alle ut-
førselsklasser

B: Betongprodukter til grunnmur,
ytterVeggerog'Skillevegger,- '

inntil kr. 2 000 pr. år

takstein, treullsementplater o. 1.




» 1 200 »




»C: Uarmerte og armerte betong-
produkter somrør,kummer,
kjegler, kulvert o..1. » » 2 700 » »

»D: Alle typer slakkarmerte betong-
elementer » » 4 700 » »

E :Alie typer av for- og etterspente
betongelementer




4 700 » »

» F 1 : Lettbetongblokk » » 1 200 » »

» F 2: Armerte lettbetongprodukter




4 700 » »

Gebyrene betales forskuddsvis for kalenderåret til Kontrollrådet.
Omkostninger ved prøvhing ved Materia1prøvningsanstalt omfattes

'

Denne endring trer i kraft 1. januar 1976.

20. juni Forskrifter om opphevelse av primærreservekravet for sør-norske
forretningsbanker med forvaltningskapital over i milliard kroner.

Fastsatt ved kg1. res. av 20. juni 1975 i medhold av lov 25. juni 1965 nr. 2
om adgang til regulering av peuge- og kredittforholdene §W4-6, 16 og 17.
Fremmet av Finansdep.

Plikten for sør-norske forretningsbanker med forvaltningskapital
over 1 milliard kroner til å holde en reserve av primære likvider opp-
heves.

Denne bestemmelse trer i kraft straks.

ikke av gebyrene.


