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FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET

Byrån för flytande bränsle och
smörjmedel.

Helsingfors den 20 oktober 1941.

Cirkulär N:o 270.

Ansökningar om inköpstillstånd av smörjmedel.

De ansökningar om inköpstillstånd för smörj-
medel, vilka äro utskrivna på ff-blanket-
terna Nio T 28 och vilka hänföra sig till gäl-
lande bestämmelser om reglementering av smörj-
medel, (Statsr. besl. 30. 1. 1941. Förf. saml. n:o
86 och Folkförs, min. besl. 30. 1. 1941. Förf. saml.
n:o 87), hava delvis varit ofullständigt ifyllda.
Folkförsörjningsministeriet påpekar, att ofull-
ständigt ifyllda ansökningar om inköpstillstånd
utan undantag återsändas obehandlade till sö-
kandena. För att undvika onödig tidsförlust
böra ansökningarna om inköpstillstånd därför
ifyllas omsorgsfullt under iakttagande av före-
skrifterna i ovannämnda beslut.

Med stöd av § 12 i ovannämnda statsrådets
beslut har folkförsörjningsministeriet funnit för
gott att utfärda följande närmare föreskrifter
angående ansökningar om inköpstillstånd:

I. I ansökningen om inköpstillstånd bör sö-
kanden meddela huru mycket han vid ansöknin-
gens avfattande hade kvar av a) oanvänt, b)
använt smörjmedel av den ansökta kvaliteten.

11. I ansökningens motivering bör sökanden
meddela :

a) huruvida de ansökta mängderna skola leve-
reras ur smörjmedel, som förutsatts i de
av folkförsörjningsdistriktsbyråerna eller
-nämnderna utfärdade inköpstillstånden,
(i vilket fall vikten i kilogram bör upp-
givas), eller emot inköpstillstånd för att
ersätta de mängder smörjmedel, som redan
levererats (varvid inköpstillstånden böra
bifogas ansökan) ;

T. f. avdelningschef Esko Hellen.
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Till alla firmor, vilka bedriva handel med smörjmedel,
till folkförsörjningsdistriktsbyråer och -nämnder.

b) huruvida de ansökta mängderna avse att
under den nämnda tiden ersätta de emot
beställningssedlarna „H" utan utbytesolja
till försvarsväsendet överlämnade oljemäng-
derna ;

c) huruvida de ansökta mängderna avse er-
sättandet av de enligt § 2, mom. 2 i stats-
rådets beslut utan köptillstånd överlämnade
smörjmedlen, som använts för kraftöverfö-
ringsanordningar i automobiler och för all-
män smörjning av dessa, i vilket fall kvit-
tensblanketterna , folkförsör jningsminist e-
riets formulär N:o T 29, böra bifogas an-
sökan.

Samtidigt framhåller ministeriet även, att när
detsamma har beviljat en firma, tillstånd att in-
köpa en viss kvalitet smörjmedel, inga avvikel-
ser med hänsyn till kvaliteten få göras vid leve-
ransen av smörjmedel.

Om i det av ministeriet beviljade inköpstill-
ståndet utfärdats tillstånd t. ex. för inköp av en
maskinolja av någon bestämd viskositet (tjock-
lek), får i stället därför ej levereras en maskin-
olja av annan viskositet eller t. ex. en motor-
olja. Om det av ministeriet utfärdade inköps-
tillståndet är t. ex. utställt på vanligt maskin-
vaselin, får ej heller i stället för detsamma leve-
reras t. ex. kullagervaselin. Ifall den i inköps-
tillståndet beviljade kvaliteten av smörjmedel
icke finnes i lager, bör inköpstillståndet återsän-
das till ministeriet med en anteckning därom, att
firman ej kan leverera det slag av smörjmedel,
som beviljats i inköpstillståndet.

T. f. byråchef Emil Halonen.


