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Allmänt maximiprie.

Partipris vid leverans till konsumtionscentra.

Enär dot framgått, att livsmedelsnämnderna icke överallt rätt uppfattat de av
Senaten den 8 november fastställda maximiprisen på mjölk, utan å flere orter ansett
sig utan vidare vara berättigade att vid avsändnihgsstationen erlägga pris, som över-
stiger det allmänna maximipriset, har Livsmedelsstyrelsen funnit nödigt för livs-
medelsnämnderna ytterligare klargöra, huru prisen rätt böra tolkas, och detta med
så mycket större skäl, som maximiprisens överträdande hädanefter kommer att be-
ivras med lagens hela stränghet.

Allmänt maximipris ä oskummad mjölk är enligt Senatens beslut per liter: i
Vasa och Uleåborgs län 65 penni och i övriga län 70 penni. Detta pris gäller på
själva produktionsorten samt å avsändningsstationen eller -plattformen.

Märkas bör, att detta pris får överskridas endast av livsmedelsnämnderna i kon-
sumtionscentra, till vilka räknas alla städer samt de övriga orter, vilka av Statens
smörkontrollanstalt godkänts såsom konsnmtionscentra. Orter, som icke äro stä-
der, höra förty hos Smörkontrollanstalten särskilt anhålla om denna rättighet och böra
i sagda anhållan, som skall ske skriftligen, jämväl angivas de grunder, på vilka ifråga-
varande rättighet stöder sig (folkmängd, statistik över mjölktillgångert under nästför-
flutna tid samt fördelningssystemet).

Det tillskott livsmedelsnämnderna i konsnmtionscentra äro berättigade att er-
lägga utöver grundpriset, är av två slag. För det första äro livsmedelsnämnderna be-



Minutpris i konsumtionscentra.

rättigade att för en femtedel av den till desamma levererade mjölkmängden erlägga
1 mk 20 penni per liter eller i Uleåborgs och Vasa län ett till skottspris av 55 penni
och i övriga län av 50 penni. Vid jämn fördelning på hela mjölkmängden utgör detta
tillskott i Uleåborgs och Vasa län 11 penni och i övriga län 10 penni per liter. Märkas
bör, att erläggandet av detta tillskottspris är beroende på livsmedelsnämndens pröv-
ning, densamma är härtill berättigad men icke skyldig. Endast i det fall, att av Livs-
medelsstyrelsen godkända mjölkaffärer på anhållan av livsmedelsnämnden i ett
konsumtionscentrum och enligt förordnande av Statens smörkontrollanstalt leve-
rera mjölk till konsumtionscentrum, äro livsmedelsnämnderna förpliktade att till
dessa affärer erlägga sagda förhöjning.

Den andra grunden för tillskottspris utgör Senatens beslut av den 3 november
1917 angående beviljande av understöd ur statsmedel åt mjölkproducenter, vilka le-
verera mjölk till konsumtionscentra. Detta beslut innebär, att i händelse kommunen
till livsmedelsnämndens förfogande ställer ett penningebelopp, ur vilket livsmedels-
nämnden kan åt mjölkproducenterna erlägga 5 penni för varje till konsumtionscent-
rum levererad liter mjölk, erlägger staten, ett lika stort belopp att av livsmedelsnämn-
den för samma ändamål användas. Under förutsättning att kommunen beviljat livs-
medelsnämnden medel för detta ändamål, kan densamma sålunda erlägga 10 penni i
tillskottspris för varje liter mjölk. Därest livsmedelsnämnden tillika begagnat sin rät-
tighet att erlägga ovannämnda högre pris för en femtedel av mjölken, kommer det av
livsmedelsnämnden er lagda priset för oskummad mjölk att i sin helhet utgöra i Uleå-
horgs och Vasa län 86 penni och i övriga län 90 penni per liter

Då det å staten ankommande understödet av 5 penni per liter enligt Senatens
beslut utbetalas månatligen, efter det kommunerna till Senaten insänt vederbörligen
styrkt utredning angående det belopp de för ifrågavarande ändamål använt, kan livs-
medelsnämnden självfallet i förskott utbetala jämväl den å staten ankommande
andelen.

1 händelse livsmedelsnämnden i ett konsumtionscentrum äter funne nödigt
reglementera fördelningen av jämväl den mjölk, som anländer per landsväg, och
övertaga densamma, skall livsmedelsnämnden härför erlägga ett pris, som med 5
penni per liter överstiger det allmänna för produktionsorter fastställda maximipriset.
Detta tillskott har ansetts i medeltal motsvara transportkostnaderna. I sådant fall
är livsmedelsnämnden jämväl förpliktad att erlägga ovannämnda högre pris för femte-
delen av mjölkmängden.

Senaten har icke direkte åsätt oskummad mjölk minutpris i minutförsäljning,
utan endast fastställt de grunder, enligt vilka livsmedelsnämnderna äga bestämma
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dem. I detta avseende är stadgat, att livsmedelsnämnd vid fördelning av mjölken är
berättigad att av den enskilda konsumenten uppbära det allmänna, å avsändningssta-
tionen gällande maximipriset, med tillskott av de kostnader, som härflyta av mjölkens
transport till fördelningsplatsell, samt av för delningskostnaderna. Detta pris bör livs-
medelsnämnden kungöra i ortens tidningar till allmänhetens kännedom och efterföljd
såsom högsta tillåtna pris i minuthandel å orten. I händelse livsmedelsnämnden i
någon stad eller någon såsom konsumtionscentrum förklarad ort icke ansåge nödigt
att taga ihop med ordnandet av mjölkhandeln ej heller utsatte ett allmänt maximi-
pris, skall detta enligt Senatens beslut vara 5 penni högre än det allmänna maximi-
priset eller således i Uleåborgs och Vasa län 70 penni, i övriga län 7,5 penni. Statsin-
rättningar (sjukhus, fängelser m. fl.) och kollektiva konsumenter (kommunala sjukhus,
värdshus, kaféer m. fl.) må livsmedelsnämnderna i stället debitera enligt det högsta
fastställda priset (I mk 20 p:i), ökat med ovannämnda kostnader.

Därest livsmedelsnämnd i konsumtionscentrum begagnat sin rättighet att för
femtedelen av mjölkmängden erlägga I mk 20 penni, men den av statsinrättningar och
kollektiva konsumenter inköpta mjölkmängden icke uppgår till femtedelen av det av
livsmedelsnämnden försålda totalbeloppet, skall den härav uppkomna förlusten bä-
ras av livsmedelsnämnden oberoende därav, att sagda förlust särskilt i stora kon-
sumtidnscentra kan stiga till avsevärda belopp.

Ifall livsmedelsnämnden icke övertagit fördelningen av all till ett konsumtion-
centrum införd mjölk, något som i flere fall torde äga rum beträffande den mjölk,
som transporteras per landsväg, må den i minuthandeln försäljas till det allmänna
maximipris, som livsmedelsnämnden kungjort att å orten följas.




