itriumsalt.
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1974,

og foretar gransking
opplysninger
innhenter
3) Distriktskontorene
eller Forbrukerambudsmannen,
etter oppdrag fra Markedsrådet
§ 15 tredje ledd. Slike oppdrag gis gjennom
jfr. markedslovens
med mindre det dreier seg om innhenting av oppPrisdirektoratet
lysninger sam kan utføres uten vesentlig arbeide.

9. jan.

og/eller Forbrukerkan i samråd med Markedsrådet
prisdirektoratet
medfastsette nærmere regler om distriktskontorenes
ambudsmannen
virkning etter disse bestemmelser.
wisberegning

for importForskrifter

av 20. november 1973 om
dikt unntak fra forskrif-

artementet

9. januar

,

Søknad am godkjenning
skjema til Kontrollrådet.

9. januar

1974 i med-

sendes

i 3 eksemplarer

på godkjent

Bedrifter som er i gang og som ikke er godkjent av Kontrollav 15. november 1969, skal
rådet i henhold til forskrifter
er
sende søknad senest 2 måneder etter at disse forskrifter
trådt i kraft.
kan behandle søknaden må ferdighussysteFør Kantrollrådet
met være godkjent av Kommunal- og arbeidsdepartementet.
Godkjenning kan bare gis med virkning inntil videre. Gitt godhvis de krav som er
kjenning kan når som helst tilbakekalles
gitt med hjemeller bestemmelser
fastsatt i disse forskrifter
mel i disse, ikke etterkommes.

1974.

il medvirke ved gjennomn kontroll med markeds-

som omfattes
til nye produkter
Utvidelse av produksjonen
kan bare skje i henhold til godkjenning
av disse forskrifter,
fra Kontrollrådet.

blant
rkedsføringstiltak,
r melding til Forbrukerer i strid med loven, hvis
samme form over hele
;r,e til Forbrtkerombudsdikum. De kan dog selv
innholdat av loven ag om
nens prakSis.

9. jan.

av tre.

av
For bedrifter som driver eller ønsker å drive tilvirkning
for
av Kontrollrådet
av tre, kreves godkjenning
ferdighus
Med ferdighus av tre forstås hus
(Kontrollrådet).
ferdighus
av lukkede elementer, lemmer eller seksjoner.

gjennom-

ved

av ferdighus

og arbeidsdepartementet
av KommunalFastsatt
av 18. juni 1965.
hold av § 77 nr. 2 i bygningsloven

ter av 29. desember 1973
meldeplikt for prisforesalgspriser omfatter imra kongelig resolusjon av
for
ter am prisberegning

pristilsyn
sforing.

om tilvirkning

skal ha 4 medlemmer, hvorav. 2 oppnevnes av
Kontrollrådet
1 av Trehusfabrikantenes
Norske Kommuners Sentralforbund,
og 1 av Kommunal- og arbeidsdepartementet.
Landsforening
.

Bedrift som framstiller ferdighus av tre skal være slik utstyrt
at den kan levere produkter av jevn kvalitet og som er i sam-
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1974
9. jan.

og det system

svar med gjeldende byggeforskrifter
godkjent av departementet.

Bedriftens tekniske personell skal ha de faglige
anser nødvendig.
ner som Kontrollrådet

som er

kvalifikasjo-

kontrolll på faav ferdighus skal være undergitt
Tilvirkning
kan pålegge bedriften
brikk og under montering. Kontrollrådet
selv å sørge for at det blir utført løpende kontroll av materialer og produkter og for at kvalifisert personell står ansvarlig
for beregningene. Det kan stilles krav om protokoll for driftskontrollen.
4.

kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring
Kentrollrådet
tekav kontroll og prøvning, herunder am krav til•bedriftens
niske personell, bedriftens bygninger, lager, utstyr, materialer
rn.v.
og kontroll
For godkjenning
betales gebyr til Kontrallrådet
departementet.

skal
etter disse forskrifter
etter satser som fastsettes

trer i kraft 1. februar 1974. Samtidig
Disse forskrifter
forskrifter
og arbeidsdepartementets
heves Kommunalav ferdighus av tre.
15. november 1969 for framstilling

11. jan. Stadfestelse

11. januar

1974.

testament
ved Sverre Sigurdsens
Legatet opprettet
1970 til elèe, ensomme og lidende mennesker i Skien.

11. jan. Stadfestelse
Stadfestet

oppav

på «Fredheim legat», Skien.

av Sosialdepartementet

Stadfestet

det
av

av 31. august

på «Peder Haugs legat».

av Sosialdepartementet

11. januar

1974.

Legatet opprettet av Peder Haug ved testament av 15. april 1969 til
som driver jordbruk innenfor det tidstøtte for verdige nybrottsfolk
ligere Byneset herred i Trondhelm.

