
FF-blankett N:o E 195.

Folkförsörjningsministeriet

Ansökan från mejeri, uppköparaffär, adr

OM TRANSPORTBIDRAG FÖR MJÖLK, SOM ANSKAFFAS DIREKT FRÅN BOSKAPSINNEHAVARE,
MJÖLKFÖRSÄUNINGSANDELSLAG ELLER DÄRMED JÄMFÖRBAR AFFÄR.

(Denna ansökan bör mejeriet eller uppköparaffären insända till vederbörande mejeriförbund, som vidare-
befordrar densamma jämte nödiga tilläggsuppgifter till folkförsörjningsministeriet.)

1. På bilagd karta eller kartskiss, helst i skala 1 : 100.000 eller 1 : 200.000, antecknas samtliga på sökandens
försorg ordnade körsträckor sam de på grannmejeriers och uppköparaffärers försorg ordnade körsträckor,
som falla inom sökandens anskaffningsområde för mjölk.

2. Antalet boskapsinnehavare, som leverera mjölk till sökanden
3. Medeltransportkostnaden för av sökanden mottagen mjölk vid tidpunkten för avfattandet av ansökningen

P/kg (p/l).

4. Om icke betalningen av samtliga mjölktransportkostnader i enlighet med folkförsörjningsministeriets bestäm-
melser verkställes på sökandens bekostnad, meddelas ytterligare:

a) nuvarande betalningsgrunder:

b) den dag sökanden tidigast anser sig kunna anordna transporterna på egen bekostnad:

5. Övriga uppgifter:

3.0. 8. 43.



FÖRTECKNING ÖVER MEJERIETS SAMTLIGA KÖRSTRÄCKOR.

Körsträckorna numreras i löpande följd och böra om möjligt antecknas med samma nummer både i ansök-
ningen och i den upprättade rationaliseringsplanen. Samma numrering tillämpas även på den karta, som

medföljer ansökningen.

Körsträcka Antalet
leverantörer

vid trans-
portlinjen

st.

Längs linjen
erhållen

mjölkmängd
kg/d

Transport-
kostnad

p/kg

ANMÄRKNINGAR.

Använt transportmedel
(t.ex. bil eller häst m.m.)N:r varifrån vart längd

km



Hänvisande till ovanstående, anhåller undertecknat mejeri, undertecknad uppköparaffär, om transportbidrag.

(Firmans stämpel och underskrift)

Mejeriförbundets utlåtande:

(Mejeriförbundete underskrift)
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Bestämmelser beträffande transportbidrag för mjölk, som levereras från produktionsplatsen till mejeri och
uppköparaffär för mjölk.

UTDRAG ur statsrådets beslut av den 29 juli 1943 angående premier och bidrag för stabilisering av prisen på mjölkhus-
hållningsprodukter och svin-kött samt främjande av deras utfående i handeln:

11 §. Till mejeri, som ombesörjer transporten av mjölk och grädde från produktionsplatsen till mejeriet, och till sådan upp-

köparaffär för mjölk, som ordnat transporten av mjölk på motsvarande sätt, kan i de fall, att transportkostnaderna under en

månad överstiga i medeltal 10 penni per kilogram av mejeriet eller affären mottagen mjölk, beviljas transportbidrag av stats-
medel, uppgående till högst 75 procent av det transportkostnadsbelopp, varmed kostnaderna överstiga 10 penni. Vid beräknandet
av den av mejeriet mottagna mängden mjölk förvandlas den mottagna grädden till mjölk sålunda, att det i grädden ingående

antaelt kilogram fett multipliceras med talet 15. Därest mejeri anskaffar mjölk från sådant mejeri eller därmed jämförlig upp-
köparaffär för mjölk, vars verksamhet i huvudsak innefattar uppköp av mjölk från boskapsinnehavare för vidarebefordran
till mejeri, får, med avseende å den från dem anskaffade mjölken, till de av mejeriet erlagda kostnaderna vid beräknandet av
dessas medelbelopp läggas 10 penni per kilogram mjölk. — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transportbidrag beviljas på vederbörandes ansökan av folkförsörjningsministeriet på villkor, som av ministeriet bestämmas.
UTDRAG ur folkförsörjningsministeriets beslut av den 20 augusti 1943 angående kvalitetsbetalningssätt och transportbidrag

för mjölk:

6 §. Transportbidrag för mjölk, om vilka är föreskrivet i 11 § 1 mom. av statsrådets beslut angående premier och bidrag
för stabilisering av prisen på mjölkhushållningsprodukter och svinkött samt främjande av deras utfående i handeln, skola av
mejeri eller uppköparaffär för mjölk ansökas hos folkförsörjningsministeriet.

I 1 mom. avsedd ansökan skall göras på blankett, som tillhandahålles av folkförsörjningsministeriet, och bör Upptaga å
blanketten förutsatta uppgifter. Ansökan bör åtföljas av karta eller kartskiss, som utvisar platsen för mejeriet eller affären,
de områden, från vilka de mottaga mjölk eller grädde, samt de på sökandens försorg ordnade transportlederna. Ha till det
område, från vilket sökanden mottager sagda produkter, på åtgärd av andra mejerier eller uppköparaffärer för mjölk ord-
nats transportleder för dem, böra även dessa såvitt möjligt antecknas på kartan eller kartskissen.

Ansökan skall inlämnas till folkförsörjningsministeriet eller, till sagda ministerium ställd, till vederbörande mejeriförbund
för att genom förbundets förmedling översändas till ministeriet.

7 §. Förutsättning för erhållande av ovan i 6 § avsett transportbidrag är, att
1) sökanden ordnar transporterna på sätt, som med beaktande av de lokala förhållandena ställer sig billigast och mest

ändamålsenligt;
2) transporten ordnas att ske på sökandens bekostnad från produktionsplatsen eller plats invid körväg eller från annan

avsändningsplats, som påkallas av en ändamålsenlig organisering av transporterna av mjölk och grädde;
3) sökanden fortlöpande ombesörjer sagda produkters transport från de fortfarande nödigbefunna transportleder, från

vilka de tidigare levererats till sökanden;
4) sökanden särskilt bokför de transportkostnader, vilka inverka på transportbidragets belopp; och att
5) sökanden följer de anvisningar, som folkförsörjningsministeriet vid behov giver angående ordnandet av redan förefint-

liga eller planerade nya transportleder.
Därest transporten av mjölk och grädde icke ordnats på sätt i 1 mom. punkt 2 föreskrives och transporten icke utan

svårighet kan sålunda ordnas på sökandens bekostnad, kan transportbidrag likväl beviljas, ifall sökanden ordnat samtransporter av
produkterna kördistriktsvis och till de boskapsinnehavare, som ombesörja transporten, erlägger enhetlig transportavgift. Denna
ersättning får i fråga om mjölk för varje transportkilometer pppgå till högst 2 penni per kilogram eller liter och i fråga om grädde
till högst 30 penni per kilogram smörfett.

8 §. Till mejeri eller uppköparaffär för mjölk, som beviljats rätt till uti 6 § avsett transportbidrag, erlägges bidraget av
folkförsörjningsministeriet för en månad i sänder, såframt den, som erhållit bidrag, senast under'påföljande månad på av minis-
teriet fastställd blankett till ministeriet lämnat för bestämmande av bidragets storlek erforderliga uppgifter. Bidrag kan för-
vägras, ifall uti 7 § angivna förutsättningar icke längre äro för handen.

Helsingfors 1943. Kauppalehti Oy:s Boktryckeri.


