1979,

-- 585 —
Bremanger, Eid, Gulen, Høylje, Solund, Vågsøy og Flora,
Aukra, Averøy, Eide, Fræna,
al, Sande, Sykkylven, Instein,
elag, Nord-Trøndelag,
NordDønna, Flakstad,
Gildeskål,
ina, Rødøy, Røst, Sortland,
gu, Værøy, Vestvågøy, Vågan
and, Troms og Finnmark skal
s samlede skogarealer
innen
ekst på minst 200 m3.
bruksberettigede
fra statsavgift svares uten hensyn

1k for skogeier

for virke av

levnt nedenfor under punke skogavgift for massevirke,
virkets bruttoverdi
på vedv for videresalg
20,— pr. m3 fast

og annen

1 andre formål enn til dekuksmessig virksomhet,
ska1
ål.
pr. m3 fast

For trelast (skur- og høvellast) som leveres til bruksberettigede
i 19. okt.
allmenningene
skal den ordinære avgift være kr. 40,— pr. m3 fast
måL
Avgiften skal svares av den bruksberettigede.

Den ekstraordinære
skogavgift
for driftsåret
1. august 1979—
31. juli 1980 skal være 50 pst. av den ordinære skogavgift for skogsvirke av gran og furu.
V
Skogavgift skal ikke svares for lanvtrevirke
stolper og brenneved av bartrevirke.

og rundlast,

Ikrafttredelse av lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging,
og registrering av grunneiendom (delingsloven).
Fastsatt

ved kg1. res.

av 19. okt.

1979. Fremmet

av Miljøverndep.

Loven trer i kraft 1. januar 1980 med unntak av bestemmelsene
om GAB-systemet i Iovens § 4-1 annet ledd, som trer i kraft når
departementet
eller fylkeskartkontoret
bestemmer
det.

Forskrifter

m.v. til lov om kartlegging, deling og registrering av 19. okt.
(delingsloven).
Del. av myndighet. Endr. i bygge-

grunneiendom

Fastsatt
ved kg1. res. av 19. okt. 1979 1 henhold til lov av 23. juni
nr. 70 om kartlegging,
deling og registrering
av grunneiendom.
delingslovens
§§ 2-4, 2-5,5--5.)
Fremmet
av MIljøverndep.

eller leveres

til

være

1978
(Jfr.

Innholdsfortegnelse:
Side
1Rekvisisjon
av kart- og delingsforretning
.
2 Midlertidig forretning
3 Bestyrer av kart- og delingsforretning
4 Varsel om forretning
5 Oppmøte ved forretning.......
6 Protokoll
7 Grensemerking
8 Tekniske krav ved måling av grenser. Måleprotokoll
•

rgdeallmenning skal

deling 19. okt.

forskriftene.

mål.

Ld og Sogn og Fjordane og
dland fylke, unntatt
kornrane, Hattfjelldal,
Hemnes,
Telstad, skal avgiften være
ogeiere hvis samlede skogar barskogtilvekst
mindre

a utvises

gjerde-

588
590
591
692
593
594
598

1979

— 620 —

I 1881 og 1982 er fristen for gjennomføring
av fullstendig
forretning
3 år. I kommuner med under 5 000 innbyggere er
fristen 4 ,år.
Forskriftenes
2.4, 2.-4. ledd gjelder tilsvarende. Med søknad
om fristforlengelse
for attester
som foreligger
ved lovens
ikrafttreden,
skal det foreligger en plan som år for år viser
hvor mange saker som skal avsluttes.

19. okt.

24.5

I områder hvor gjeldende matrikkelbetegnelse
pr. 31. desember 1979 er en annen enn gnr/bnr, skjer tildeling av registernummer etter det system som ble brukt før 1. januar 1980
inntil omnummerering
etter gårds/bruksnummersystem
har
funnet sted.
I områder der festenummer pr. 31. desember 1979 tildeles
direkte under vedkommende gnr. kan en fortsette med denne
ordningen inntil departementet
bestemmer noe annet. For slike
områder må det angis i fortegnelsen
nevnt i 13.4 hvilket
bruksnummer
den enkelte festetomt ligger på.

24.6

Kongens myndighet
dighet til å endre
departementet.

25.

Endringer

etter delingslovens § 5-5, herunder myndisse forskrifter,
delegeres til Miljøvern-

i byggeforskriftene

Bygningslovens

av 1. august

1969

§ 6

Fra 1. januar 1980 oppheves byggeforskriftenes
kap. 22 om
oppmåling. 1. januar 1980 trer følgende bestemmelse
i kraft
som ny :5 i byggeforskriftenes
kap. 14:
Situasjonskart
Situasjonskart
skal utarbeides
av oppmålingsmyndigheten
og som regel tegnes i målestokk 1 : 500. Det skal vise tomtens
grenser. Koter skal legges inn i nødvendig utstrekning.
Veglinjer, byggegrenser
og eventuelt vegens regulerte
midtlinje
skal tegnes inn. Videre skal vegbredde, byggegrense,
høydetall for vegens regulerte profil og eventuelt bygningens høydebeliggenhet tegnes inn. Hvis det er mulig skal vann- og kloakkledninger, kloakknummer
og stoppekraner
tegnes inn og forsynes med høydeangivelse.
Bygninger sonl allerede finnes på
tomten skal tegnes inn. Bygninger på nabotomtene tegnes inn
i den utstrekning
det har betydning. De særskilte regler for

Ik
mi
Fa
Ø
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— 621

1979

gjennomføring
av fullstendig
3c1under 5 000 innbyggere er

bebyggelse av tomten som er fastsatt
heftes ved situasjonskartet.

jelder tilsvarende. Med søknad
• som foreligger
ved lovens
en plan som år for år viser
uttes.

I byggeforskriftenes
kap. 14:11 gjøres
følgende endring i 3. punktum:
. . . situasjonskart
i samsvar med :5.

ckelbetegnelse pr. 31. desemr, skjer tilcleling av registerde brukt før 1. januar 1980
rds/bruksnummersystem
har

i reguleringsplan
fra 1. januar

skal
1980

Ikrafttredelse av lov av 17. mars 1978 nr. 6 om samordnet merings-19. okt.
middelkontroll.
Fastsatt

ved kg1. res, av 19. okt.

Loven trer i kraft

fra 1. januar

1979. Fremmet

av Sosialdep.

1980.

31. desember 1979 tildeles
kan en fortsette med denne
stemmer noe annet. For slike
nelsen nevnt i 13.4 hvilket
snt ligger på.
ovens § 5-5, herunder mynter, delegeres til Miljøvern-

1. august

1969

;geforskriftenes
kap. 22 om
flgende bestemmelse i kraft
Lp. 14:

av oppmålingsmyndigheten
: 500. Det skal vise tomtens
Lødvendig utstrekning.
Vegvegens regulerte midtlinje
redde, byggegrense,
høydewentuelt bygningens høydemulig skal vann- og kloakkekraner tegnes inn og forger som allerede finnes på
på nabotomtene tegnes inn
De særskilte regler for

19. okt.

Utgiver:

Statsministerens

kontor

