
— 379 — 1979'

Lov om endringer i lov nr. 2 av 12. april 1957 om slakterier, kjøtt- 8. juni

industri og offentlig kjøttkontroll m. v. Nr. 47

Ot. prp. nr. 77, Innst. 0. nr. 92 og Besl. 0. nr. 84 (1978-79). Odels-
og Lagtingsvedtak hhv. 31. mai og 5. juni 1979. Fremmet av Land-.
bruksdep.

I lov nr. 2 av 12. april 1957 om slakterier, kjøttindustri og off ent-
lig kjøttkontroll m. v. skal følgende bestemmelser lyde:

§ 14

Alle kommuner skal ha offentlig kjøttkontroll. Flere kommuner
kan gå sammen om felles (interkommunal) kontrollordning.

§ 15

Etter søknad fra vedkommende bedrift, kan departementet på
nærmere vilkår bestemme at det skal være særskilt offentlig kjøtt-
kontroll ved de i §§ 3-6 nevnte slakterier og anlegg. Departementet
kan bestemme at kontrollen i disse tilfelle bare skal omfatte kjøtt
av bestemte dyreslag.

II
Denne lov trer i kraft straks.

Lov om endringer i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7. 8. juni

Ot. prp. nr. 62, Innst. 0. nr. 65 og Besl. 0. nr. 67 (1978-79). Odels- og Nr. 48
Lagtingsvedtak hhv. 28. og 31. mai 1979. Fremmet av Miljøverndep.

I bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7 gjøres følgende endringer:

§ 26 skal lyde:
Andre bestemmelser i reguleringsplanen.

1. Ved reguleringsplan gis i nødvendig utstrekning bestemmelse om:

vegers stigningsforhold, avkjørselsforhold og inndeling i gang-
veger og kjøreveger m. v.

bebyggelsens karakter (sammenhengende eller åpen), og dens
avstand fra friområder, strand m. v.
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8. juni c) bebyggelsens høyde og plassering, tomteinndeling, bebyggelses--
Nr. 48 plan eller ytre og indre byggegrenser,

forholdet mellom bebygd og ubebygd grunnareal på de enkelte
tomter,

strøk hvor det bare kan føres opp branntrygge bygninger,

felles avkjørsel, gårdsplass og annet felles areal for , flere eien-
dommer,

avskjerming av utbyggingsområder av hensyn til miljøforstyr-
relser og trafikksikkerhet ved anlegg av støyvoller, gjerder, be-
plantningsbelter, fasadeisolering m. v., herunder om ferdigstillelse
av slike tiltak før området tas i bruk,

rekkefølge og tidsplan for utbygging av ulike byggeområder, her-
under om samtidig ferdigstillelse av boliger og fellesanlegg som.
skoler, barnehager, lekearealer, gangveger m. v. for strøket,

utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområder,
herunder om terrengplanering, gjerder og bevaring av eksiste-
rende vegetasjon,

plassering av tung industri og av forurensende, brann- og eksplo-
sjonsfarlig industri, herunder om forbud mot slik industri i plan-
området,

plassering av større varehus, herunder om forbud mot slik virk-
somhet i planområdet, dersom hensynet til trafikken og nær-
miljøet tilsier det eller det vil være i strid med vedtatte regional-
politiske målsettinger,

1) nybygging innenfor bevaringsområder, herunder om materialvalg,
fargebruk og utforming, og utførelse av ytre vedlikehold,

m) anlegg og drift av steinbrudd og massetak, herunder om uttaks-
dybde og uttaksvolum, sikring, skjerming og tiltak for å kunne
tilbakeføre terrenget til andre formål.

2. I kommuner med tilstrekkelig utbygd teknisk administrasjon kan
reguleringsplan for bestemte byggeområder innskrenkes til regu-
leringsbestemmelser som fastlegger utnyttingsgraden. Nærmere
bestemmelser om beregningsmåten kan gis ved forskrift.

JL
Denne lov trer i kraft straks.


