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kunngjøring nr. 1833 av 20. mars 1952 (Pristidende nr. 8/1952). Oppgjør finner sted når torven er levert.
Krav mot statskassen etter torvgarantien for 1953 kan ikke fremsettes fØr tidligst 1. juli 1954.
De produsenter som har fått garanti skal innen 15. ·september tilstille Tømmer- og Trelastkontoret oppgave over det kvantum torv
som ikke har funnet avsetning pr. 1. september 1953. Dersom denne
oppgave ikke blir innsendt, faller garantien bort.
Oslo, den 13. juli 1953.
Det Kgl. Landbruksdepartement.

OPPHEVELSE AV PRISBESTEMMELSENE FOR
BRENNTORV
1. Ln n l e d n ln g .
Prisbestemmelser for brenntorv fra produsent er fastsatt i Prisdirektoratets kunngjøring nr. 1833 av 30. mars 1952 med tillegg i kunngjøring nr. 1917 av 13. oktober 1952. Pristidende henholdsvis nr. 8 0g
23 for 1952. Prisdirektoratet har nå med Finansdepartementets samtykke funnet å kunne oppheve disse bestemmelser.
Etter dette skal produsentene sette sine priser i samsvar med
reglene i de alminnelige prisforskrifter, se Kgl. res. av 11. nov. 1949
§ 5, jfr. § 13, Pristidende nr. 21 for 1949.
De lokale prisbestemmelser som er fastsatt for videresalg av
brenntorv skal foreløpig stå ved lag inntil de lokale prismyndigheter
finner å kunne oppheve dem. Dette er nødvendig av hensyn til
brenntorv som forhandlerne måtte ha innkjøpt med statsbidrag.
2.

Pris direktoratets kun n g j Øring nr. 1 9 9 7 av
11. ju 1 i 1 9 5 3 .
I medhold til mellombels lov 3,V 30. juni 1947 om prisregulering
og anna regulering av næringsverksemd fastsettes etter fullmakt:
I.

De prisbestemmelser for brenntorv fra produsent som er fastsatt
i Prisdirektoratets kunngjørmg nr. 1833 av 20. mars 1952 og nr. 1917
av 13. okt. 1952, Pristidende henholdsvis m. 8 og nr. 23 for 1952, oppheves.
Lokale prisbestemmelser om videresalg av brenntorv står fortsatt
ved lag inntil de blir opphevet av vedkommende lokale prismyndighet.
li.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

