1968
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27. jan.

Bestemmelsenetrer i kraft straks og gjelderinntil videre.
Overtredelseav disse bestemmelserer straffbart og kan medføre inndragningog tap av retten til jakt og fangst.
jan.

Fredningsbestemmelserf or T engs-Bj er kr el msv assdr a g et i Rogaland
fylke.
I medholdav lov av 6. mars 1964 om laksefiske og innlandsfiske, § 66, jfr. kongelig resolusjon av 24. september 1965, har
Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske den 29. januar
1968 fastsatt følgende bestemmelserfor fisket i Tengs-Bjerkreimsvassdraget i Rogalandfylke:
I.

I Tengs-Bjerkreimsvassdrageter alt fiske unntatt fiske med
stang og håndsnøreforbudt så langt laks eller sjøaure går opp
vassdraget.
Bruddpå disse bestemmelserer straffbart.

m.
Disse bestemmelser trer i kraft fra og med 1. mai 1968 og
blir gjeldendetil og med 30. april 1974.

jan.

Forskrifter for
betongvarer
framstillet
ved
fabrikk.
Bygningslovenav 18. juni 1965 § 77 nr. 2 lyder slik:
«Departementetkan gi forskrift om godkjenning,kontroll og
prøving av fabrikkmessigframstilte bygge- og isolasjonsmaterialer,
bygningsdelerog ferdighus. Departementetkan videre gi forskrift
om kontroll med framstillingenog om godkjenningav bedrifterfor
produksjonav varer som nevnt.
For kontrollog prøvingi menholdav forskrift etter første ledd
kandet krevesgebyretter,satser somfastsettes av departementet.»
I henholdhertil har Kommunal-og arbeidsdepartementetden 30.
januar 1968 utferdiget følgendeforskrifter:
1.0 For bedrifter som driver eller ønsker å drive tilvirkning av
betongvarer framstillet ved frabrikk, kreves godkjenning av
Kontrollrådetfor betongvarerog fabrikkblandetbetong (Kontrollrådet) tilknyttet Norges BetongtekniskeInstitutt.
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1.1 Søknad om godkjenning sendes i 3 eksemplarer på godkjent 80. jan.

skjematil Kontrollrådet.
Bedrifter som er igang når disse forskrifter trer i kraft
skal sende slik søknad senest 3 måneder etter •at disse forskrifter er kunngjort.
1,2 Godkjenningengjelder bare for de produktersom er angitt

imiligenskal
hs de kravgis
som
inntil
er fastsatt
videreiog
disse
kanforskriftereller
når som helst
tisølknbakGad:kednaljleesvi
bestemmelsergitt med hjemmeli disse ikke etterkommes.
Skal nye produktersettes i fabrikasjonmå det sendes tilleggssøknadfor disse.
2,0 Tilvirkningenav betongvarer skal være undergitt kontroll og
hetens leder skal ha de faglige kvalifikasjonersom an2.1 13
Vrøirkvnsoinmg.
ses nødvendig.
2,2 For at en bedriftskal kulme godkjennes må den være utstyrt slik
at den kan levere et jevnt og ensartet produkt.
2,3 Kontrollrådet
bemyndiges til å gi nødvendige bestemmelser

om

gjennomføring av kontroll og prøvning, herunder om krav til

fabrikkensfaglige leder, fabrikkensbygningerog lager, fabrikkens utstyr
prøveutstyr.

og framstillingsmetoder,
fabrikkens laboratorium
og
Bedriftene kan pålegges selv å sørge for at det blir

utført løpende kontroll av materialer og produkter og at en
kvalifisertingeniørstår ansvarlig for beregningene.Videre kan
bedriftenepålegges å inngå kontrakt med anerkjent materialprøvningsanstaltom løpendekontroll. Det kan stilles krav om
eget laboratoriumi bedriftene og om protokoll for driftskontrallen.
3.0 For godkjenningog kontroll etter disse forskrifter skal det betales gebyr til Kontrollrådetetter satser som fastsettes av departementet.
4.0 Disse forskrifter trer i kraft straks.
Fiskeregler for Oppdal

kommune,

Sør-Trøndelag

fylke.
I medholdav lav om laksefiske og innlandsfiske av 6. mars

31. jan.

1964, § 78, jfr, kongelig resolusjon av 24. september 1965, har
Direktoratetfor jakt, viltstell og ferskvannsfiske den 31. januar
1968fastsatt følgendefiskereglerfor Oppdalkommune,Sør-Trandelag fylke:

