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orbudet mot fangst av atlanto-

aentets forskrifter av 12. desember
atlanto-skandisk sild i 1973 har

t 1973 dispensert fra forbudet
på 5 000 hl sild over 20 em som

:onsurn. Det er ikke tillatt å bruke
20 garn pr. båt.

s og gjelder til 31. desember 1973.

Setalingsregulativ for byggetilsyn for Mandal kommune, Vest-Agder 3; sept.

fylke.

Fylkesmannen i Vest-Agder har 3. september 1973 godkjent Mandal

kommunestyres vedtak av 26. april 1973 om betalingsregulativ for

byggetilsyn.

Kegulativet trer i kraft straks.

Det fullstendige betalingsregulativ kan fås ved henvendelse til Man-

dal kommune, bygningssjefen.

Forskrifter om tilskudd til nedskrivning av priser for epler og pærer 4. sept.
av norsk produksjon levert til Nordland, Troms og Filmmark.

Fastsatt av Prisdirektoratet 4. september 1973.

Forskriftene trer i kraft 17. september 1973 og tas inn i Pristidende.

Endringer i byggeforskrifter av 1. august 1969. 5. sept.

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 5. september 1973 i

medhold av § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965.

I byggeforskrifter av 1. august 1969 gjøres følgende endringer:

Kap. 52:42 skal lyde:

:42 Vegg av murverk behøver ikke beregnes hvis følgende vilkår er

oppfylt:

Bygningen er i høyst 2 etasjer.

Nyttelasten på golvene er høyst 200 kp/m2 (2000 N/

Etasjehøyden er høyst 3,0 m.

Avstanden fra midte til midte i bærende vegger er høyst 5,4 m.

Avstanden mellom vegger som bare bærer lett takkonstruksjon

(f. eks, av tre, stål), kan dog være inntil 10,8 m.

Avstanden mellom avstivende delevegger er høyst 15 m eller

bygningen er avstivet på annen, like betryggende måte.

De bærende vegger er minst 200 mm tykke.

Muråpninger i forskjellige etasjer ligger i det vesentlige rett

over hverandre.

pleyveordningen for enkelte kom-
ker.

lepartementet 1. september 1973.

I.

egentens resolusjon av 15. februar
sonaheten bestemmes:
r alle arter bygg i følgende kom-

Ungsaker, Stange og Vang.

llehammer, Vestre Toten og Østre

›ppmålingsforretninger og gebyr for
for livinesdal kommune, Vest-Agder

1973 godkjent Kvinesdal kommune-
1973 for så vidt angår betalings-

;sforretninger og bygningsrådssaker.

.ldende fra godkjennelsesdato.

s ved henvendelse til Kvinesdal kom-



1973

5. sePt• Materialene oppfyller kravene 1 NS 3000, NS 3012, NS 30131,
NS 3014, NS 3016 og NS 3017.
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For murverk av materialer med trykkfasthet minst 55 kp/em2
(5,5 MN/m2) gjelder dessuten følgende vilkår:

Bredden av fasadepillarer og hjørnepillarer skal være minst en
fjerdedel av summen av tilstøtende åpningers bredde og mures
med kalksementrnørtel KC 50/50 eller bedre.

Pillarer av teglstein kan mures med kalkmørtel hvis pillar-



bredden er minst en tredjedel av tilstøtende åpningers bredde.

Bredden av murpillarer i innvendige vegger skal være minst
halvparten av summen av tilstøtende åpningers bredde.

For murverk av materialer med trykkfasthet mellom 30 kp/cm2
(3,0 MN/m2) og 55 kp/em2 (5,5 MN/m2) gjelder dessuten føl-
gende vilkår :

Golvkonstruksjonen som hviler på murverket skal ikke være
tyngre enn 170 kp/m2 (1700 N/m2).

Veggpartier skal være minst 500 mm brede.

Bredden av fasadepillarer og hjørnepillarer skal være minst
halvparten av summen av tilstøtende åpningers bredde. For.
250 mm tykke vegger kan bredden minskes til det halve.

Bredden av murpillarer i innvendige vegger skal være minst
lik summen av tilstøtende åpningers bredde. For 250 mm tykke
vegger kan bredden minskes til det halve.

Kap. 52:5 skal lyde:

:5 Konstruksjon av tre.

:51 Beregninger kan utføres etter NS 3470 dersom konstruksjonen
utføres av virke som oppfyller kravene til standardlast i
NS 3080.

:52 Vegg av tre behøver ikke beregnes hvis følgende vilkår er opp-
fylt :

Bygningen er i høyst 2 etasjer.

Nyttelasten på golvene er høyst 200 kp/m2 (2000 N/m2).

Etasjehøyden er høyst 3,0 m.



200 kp/m2 (2000 N/m2).
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Avstanden midte til midte i bærende vegger er høyst 5,4 m. 5. sept.
Avstanden mellom vegger som bærer lette takkonstruksjoner
(f. eks. av tre, stål) kan dog være inntil 10,8 m.
Materialer i bærende deler oppfyller kravene til standardlast
NS 3080.

Veggens bærende del består enten av minst 70 mm tykt laft-
verk, for &1.-etasjes hus minst 58 mm, eller av bindingsverk
med stolper med tverrsnittsarear minst 4100 mm2. Tykkelsen
på stolpene skal være minst 95 mm målt tvers på veggen og
minst 42 mm målt i veggens lengderetning.

Oppføres veggen av bindingsverk, skal avstanden fra midte til
midte av stenderne ikke være større enn 12 x stenderens bredde
målt i veggens lengderetning. Avstanden mellom stenderne kan
likevel uansett stendernes bredde være 600 mm.

II
Disse endringer trer i kraft straks.

Føresegnom vedtekt til § 49 i bygningslovafor Høyangerkommune,5. sept.
Sognog Fjordanefylke.
I medhaldav § 4 i bygningslova av 18. juni 1965 stadfestar Kom-
munal- og arbeidsdepartementet vedtak av Høyanger kommunestyre
i møte 22. juni 1973 om:

oppheving av stadfesta vedtekt til § 49 nr. 2,
vedtekt for Høyanger kommune til § 49 nr. 1 i bygningslova.

Vedtekten til § 49 nr. 1 skal lyde:
Utgiftene vert delte med ein halvpart i høve eigedomen sitt grunn-
areal og ein halvpart i høve eigedomen sin tilletne utnytting (brutto
golvareal).

Takster for analyse av såvarer ved Statens frøkontroll.
Fastsatt ved kg1. res. av 7. september 1973 i medhold av § 6 1 lov av
4. desember 1970 om såvarer m. v. Fremmet av Landbruksdepartementet

Takstene for frøanalyser ved Statens frøkontroll økes med 30 %
medvirkningfra 1. september1973.

De nye takstene kan fås ved henvendelse til Landbruksdepartementet,
Oslo-dep, Oslo 1, eller Statens frøkontroll, Ås-NLH.

7. sept.
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