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Kaikille voiteluainekauppaa harjoittaville liikkeille sekä kansan-
huoltopiiritoimistoille- ja lautakunnille.

Koskee: voiteluaineiden ostolupa-anomuksia.

Ne voiteluaineiden ostolupa-anomukset, jotka
on kirjoitettu kh-lomakkeelle N:o T-28 ja jotka
perustuvat voimassa oleviin voiteluaineiden sään-
nöstelystä annettuihin määräyksiin (VN päätös
30. 1. 41. As. kok. n:o 86 ja KHM päätös
31. 1. 41. As. kok. n:o 87) ovat suurimmaksi
osaksi olleet vaillinaisesti täytettyjä. Ministeriö
huomauttaa siitä, että vaillinaisesti täytetyt osto-
lupa-anomukset palautetaan poikkeuksetta käsit-
telemättöminä anojille. Tarpeettoman ajanhu-
kan välttämiseksi on ostolupa-anomukset siis
syytä täyttää huolellisesti edellä mainittujen
päätösten määräyksiä noudattaen.

Valtioneuvoston päätöksen 12 §:n nojalla on
kansanhuoltoministeriö katsonut hyväksi antaa
seuraavat tarkemmat määräykset ostolupa-ano-
muksista:

I. Ostolupa-anomuksessa on anojan ilmoitet-
tava, paljonko hänellä on anomusta tehdessään
jäljellä a) käyttämätöntä, h) käytettyä voitelu-
ainetta anottua laatua;

11. Ostolupa-anomuksen perusteluissa on ano-
jan ilmoitettava:

a) tulevatko anotut määrät kansanhuoltopiiri-
toimistojen tai lautakuntien antamien osto-
lupien edellyttämien voiteluaineiden toimit-
tamiseksi, (missä tapauksessa niiden kilo-
määrät on ilmoitettava) tai ostolupia vas-
taan jo toimitettujen voiteruainemäärien
korvaamiseksi (jolloin ostoluvat ovat liitet-
tävä anomukseen);

V. t. osastopäällikkö Esko Helien.

6035,—41

V. t. toimistopäällikkö Emil Halonen.

Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino.
•

b) ovatko anotut määrät tarkoitetut korvaa-
maan anomuksessa mainittuna aikana puo-
lustuslaitokselle H-tilausseteleitä vastaan
ilman vaihtoöljyä luovutettuja öljymääriä;

c) ovatko anotut määrät tarkoitetut korvaa-
maani valtioneuvoston päätöksen 2 §:n
2 mom. mukaan ilman ostolupaa luovutet-
tuja, autojen voimansiirtolaitteisiin ja
yleisvoiteluun käytettyjä voiteluaineita,
missä tapauksessa kuittauskaavakkeet kh-
lomake N:o T-29 on liitettävä anomukseen.

Samalla ministeriö huomauttaa myöskin siitä,
että kun ministeriö on myöntänyt myyntiliik-
keille luvan määrätyn voiteluaineen ostamiseen,
ei lupapäätöksen mukaisen voiteluaineen toimit-
tamisessa asiakkaalle saa tehdä minkäänlaisia
poikkeuksia voiteluaineen laatuun nähden. Jos
ministeriön myöntämässä ostoluvassa on osto-
lupa annettu esim. määrätyn vahvuiselle kone-
öljylle, ei sen tilalle saa toimittaa koneöljyä,
joka on jotakin toista vahvuutta eikä esim. moot-
toriöljyä. Samoin, jos ministeriön myöntämä
ostolupa on annettu esim. tavalliselle konevaselii-
nille, ei sen tilalle saa toimittaa esim. kuula-
laakerivaselimia. Siinä tapauksessa, että myynti-
liikkeen varastossa ei ole ostoluvassa myönnettyä
voiteluainelaatuta, on ostolupa palautettava mi-
nisteriölle merkinnällä siitä, että myyntiliike ei
voi ostoluvassa myönnettyä voiteluainelaatua
toimittaa.




