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20. juni

Nr. 1284

Delvis ikrafttredelse av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 med
endringer ved lov av 20. juni 1986 nr. 37. Delegering av myndighet.
Fastsatt ved kgl.res. av 20. juni 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 med endringer ved lov av
20. juni 1986 nr. 37, med unntak av § 106 a trer i kraft 1. juli 1986.

II
Den myndighet som i plan- og bygningsloven § 60 annet ledd er tillagt
departementet
til å oppnevne formenn med personlige varamenn
i
legges til Justisdepartesærskilte skjønnsretter
for bygningssaker,
mentet.
Den myndighet som er tillagt departementet
i plan- og bygningsloven
kapitler III-VII, legges til Miljøverndepartementet.
Den myndighet som er tillagt departementet i plan- og bygningslovens
kapitler I, II og XX legges - for så vidt myndigheten gjelder lovens
kapitler III-VII - til Miljøverndepartementet.
4, Med de begrensninger som følger av pkt. 1-3, skal den myndighet som i
plan- og bygningsloven er tillagt departementet, høre under Kommunalog arbeidsdepartementet.
20. jani. Lov nr. 38

Lov om endringer i lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank
Ot.prp. nr. 45, Innst.O. nr. 53 og Bes1.0. nr. 67 (1985-86).
henholdsvis 13. og 17. juni 1986. Fremmet av Kommunal-

I lov av 1. mars
følgende endringer:

Odels- og Lagtingsvedtak
og arbeidsdepartementet.

1946 nr. 3 om Den Norske Stats

Husbank

gjøres

§ 1 første ledd skal lyde:
Den Norske Stats Husbank har til formål:
å gi lån eller garanti for lån mot sikkerhet i bebygde eiendommer,
å formidle støtte fra staten og kommunene til boligbygging og andre
boligformål,
å bevilge eller garantere byggelån i henhold til § 16.
§ 2 annet ledd oppheves.
§ 4 annet ledd skal lyde:
Med samtykke av vedkommende departement
kan banken opprette
avdelingskontorer og filialer på steder hvor det ansees formålstjenlig.

