
FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET
Virkes- och bränsleavdelningen

Helsingfors, den 9 april 1946.

Ärende: Avsättningsgaranti

för motorsplint.

månaderna.

I enlighet med statsrådets beslut den 7. 3.
1946 har till folkförsörjningsministeriets
disposition ställts ett anslag, avsett att ga-
rantera avsättningen av motorsplint, på av
ministeriet fastställda villkor.

Den motorsplint, som beröres av avsätt-
ningsgarantin, bör fylla de kvalitets-
fordringar, som förutsättas av folkförsörj-
ningsministeriets beslut den 29. 9. 1945 om
kvalitetsfordringar och maximipris för mo-
torsplint. •

Producent, som önskar bli delaktig av
garantien, bör kunna påvisa, att han har
lagenlig rätt att bedriva tillverkning av
motorsplint. Vidare fordras, att han in-
lämnat. av ovannämnda beslut förutsatt
tillverkningsanmälan för de senaste 3

Folkförsörjningsministeriet förbinder sig
att köpa eller anvisa en köpare av sådan
motorsplint, som producenten icke kunnat
sälja till annan köpare, på följande villkor:

1. Producenten bör till folkförsörjnings-
ministeriet insända en ansökan rörande be-
malda ärende, varav bör framgå:

a) anläggningens ägare eller företaga-
rens namn och adress;
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b) ledarens för anläggningen namn,
adress och telefonnummer;

c) anläggningens placeringsort (kommun,
by);

d) närmast använda avsändningsplats
för vidarebefordran av produkterna
(lastageplats invid järnväg eller vat-
tenväg) samt konsumtionsplatsen.

2. Ansökningen bör åtföljas av intyg,
utfärdat av en av folkförsörjningsnämnden
i den kommun, där anläggningen är place-
rad, utsedd sakkännare, över lagrets stor-
lek och varans slag. Av intyget bör sär-
skilt framgå mängden av konsttorkad
splint av kvaliteterna I och II samt lutt-
torkad splint av kvaliteterna I och 11.

3. För splinten erlägges i enlighet mcd
prisbeslutet det vid anläggningen gällande
partipriset eller, för den händelse folkför-
sörjningsministeriet med avvikelse från
prisbeslutet för anläggningen fastställt ett
speciellt pris, sagda partipris.

4. Ansökningen får uppgöras för före
den 31. 7. 1946 tillverkad splint och skall
insändas till ministeriet senast den 5. 8.
1946. Senare gjorda ansökningar kommer
ministeriet icke att-behandla.

Bitr. byråchef E. Lännenpää.
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