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30. sept. 4. Fradragsberettiget inngående avgift.
5. Avregning av utgående og inngående avgift.

1. okt. Forskrifter om regulering av bygjgevirksom
heten.

I medhold av § 1 i midlertidig lov av 9. desember 1955 om regu
lering av bygge- og anleggsvirksomheten for å sikre den økonomiske
stabilitet, er det ved kongelig resolusjon av 1. oktober 1971 bestemt:

I.
I Kronprinsregentens resolusjon av 15. februar 1957 om regule

ring av byggevirksomheten skal følgende bestemmelser lyde:

§ 1
Det er inntil videre forbudt uten særskilt byggeløyve fra Kom

munal- og arbeidsdepartementet eller den det gir fullmakt, å opp
føre bygninger eller tilbygg til bygninger, av enhver art. Uten slikt
løyve er det også forbudt å grave eller sprenge ut tomt for bygninger,
eller tilbygg til bygninger, og å sette i gang ombyggings- og repara
sjonsarbeider eller andre arbeider som krever tillåtelse av bygnings
rådet etter § 93 a—d i bygningsloven av 18. juni 1965.

Det kan settes vilkår for tillåtelse som nevnt i første ledd.

§ 2
Følgende arbeider er unntatt fra förbudet i § 1:

A. For så vidt gjelder nybygg og tilbygg: ,
1. Bygg med inntil 60 m2 brutto golvflate målt fra yttersiden

av veggene. Ved beregningen av brutto golvflate tas med alt
areal (herunder kjeller, innredbart loft, ytre rom, boder m. v.)
i den bygning eller de bygninger som byggearbeidet omfatter.

Bygg som skal nyttes som bensinstasjon eller servicesta
sjone for biler, går likevel inn under förbudet i § 1 uten hen
syn til golvflatens størrelse.

2. Bygg som utelukkende skal brukes til helårsbolig og som
bare inneholder selvstendige boligenheter.

3. Bygg som oppføres for statens eller en statsetats regning.
4. Skoghusvære og skogsstaller til bruk under skogsarbeid og

fløting.
5. Driftsbygninger i tilknytning til gårdsbruk.
6. Veksthus.

7. Naust, rorbuer og egnebuer.
8. Skoler.
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9. Bygg som skal nyttes som barnehjem eller daginstitusjoner 1. okt,
for barn.

10. Aldershjem.
11. Slike pleiehjem (sykehjem) og hjem for handicappede som

ikke er gjenstand for godkjenning av helsemyndighetene etter
sykehusloven.

B. For så vidt gjelder ombyggings- og reparasjonsarbeid m. v. :
1. Arbeid på de grupper av bygg som er nevnt under A i denne

paragraf.
2. Arbeid som bare omfatter endring av fasade (bygningslovens

§ 93 c).
3. Arbeid som bare omfatter oppføring, endring eller større

reparasjon av pipe, fyringsanlegg eller ildsted (bygnings
lovens § 87 nr. 2 d).

§ 4
Kommunal- og arbeidsdepartementet kan bestemme at den som

vil oppføre bygg eller utføre byggearbeid som etter § 2 eller i med
hold av bestemmelse etter § 3 kan oppføres uten byggeløyve, plikter
å sende melding til fylkesforsyningsnemnda før arbeidet settes i gang.

n.

Disse endringer trer i kraft 6. oktober 1971. Kravet om bygge
løyve gjelder likevel ikke for ombyggings- og reparasjonsarbeider
m. v. som bygningsrådet har gitt byggetillatelse til før denne dato.

Forskrifter om fastsettelse av pens jonsgiven- i okt
de inntekt, pensjonspoeng og avgift, samt om
innkreving av avgifter for trygdede som har
ervervsinntekt og/eller pensjonsinntekt.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 1. oktober 1971 i medhold av
lov av 17. juni 1966 nr. 12, til avløsning av regler gitt ved kongelig resolu
sjon av 16. desember 1966.)

§ I-
Trygdet som har slik inntekt som regnes som pensjonsgivende

etter § 6—4 i lov om folketrygd, men som ikke blir beskattet her i
landet, etter de ordinære skattelover, loven om skattlegging av sjø
menn eller loven om skatt til Svalbard, har på de vilkår som er fast
satt i disse regler rett til å få nevnte inntekt regnet som pensjons
givende. Dette gjelder dog ikke hvis den samme inntekt er pensjons
givende etter annet lands lovgivning eller i henhold til overenskomst
med vedkornmende land.


