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LICENSKORT B.
för inköp av flytande b^HVn

Utgives för last- och paketbilar samt fak-
torer, båt- och andra motorer, vilkas*maskinkrafi

är minst 20. men ej över 50 h_fl

Innehavaren av detta licenskort är berättigad att för last-

(paket-) bilen, registernummer

*

köpa ransonerad bensin, motorpetroleum eller gasolja, inalles
högst 100 liter pci vecka.

Stämpel (Polismyndighet)

• I motorfartyg eller annat Ickeregistrerat motor-
drivet å denna rad ägarens namn. yrke och adress

Orden »last- (paket-) bilen registernummer» över-
böra göras med kopiepenna.
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Innehavaren av licenskort för inköp av flytande
bränslen skall iakttaga följande föreskrifter:

1) På grund av detta licenskort inköpta bränslen få ej
försäljas till annan person.

2) Licenskortet och bilens registerutdrag böra vid varje
inköp företes försäljaren. Platsen för inköpet är ej be-
stämd.

3) Kupongerna gälla för inköp av bränsle endast under
å dem antecknad ransoneringsvecka, varefter kupongerna
äro ogiltiga.

4) Endast försäljaren är berättigad att avskilja kupong
från kortet. Från kortet avskild kupong är ogiltig.

5) I stället för förlorat licenskort utgives ej nytt under
dess giltighetstid.

6) Licenskortet bör vid anfordran företes polismyndig-
het och besiktningsman för motorfordon.

7) Ifall under ransoneringsvecka utfärdas kungörelse
om motorfordons uttagande för försvarsmaktens behov, får
för sädana motorfordon, vilka antecknas såsom användbara
för militära ändamål och för av uttagningsnämnden för
motorfordon till mönstring beordrat motorfordon uttagas
bränslen för färd till uttagningsnämndens mönstringsplats
oberoende av de kuponger å detta licenskort, vilka gälla
under ifrågavarande vecka. Dessa bränslen uttagas mot
den rekvisitionsblankett, som återfinnes bland de till detta
slags motorfordons registerutdrag hörande anvisningar,
som äro tryckta å rött eller blått papper.

Pä enahanda sätt får även behövliga bränslen uttagas
för andra till försvarsmaktens förfogande bestämda motor-
fordon, mot att försäljaren förelagges av vederbörande
militär myndighet utfärdat inkallelse-order eller licens för
inköp.

8) Licenskort för påföljande ransoneringsveckor utde-
las av polischefen å motorfordonets m. m. hemort under
loppet av den andra veckan av denna ransoneringsperiod.

9) Licenskortets innehavare som underlåter att iakt-
taga gällande bestämmelser angående ransonering av han-
deln med flytande bränslen eller missbrukar under ran-
sonering ställt bränsle, förverkar rätten till licenskort
samt rätten att erhålla nytt kort, varjämte är underkastad
i 47 § av lagen om krigstillstånd stadgat straff och övriga
påföljder.
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