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.STATSGARANTI FOR ,AVSETNING AV MA,SKINTORV.
For å sikre neste vinters brenselsforsyning hat Staten besluttet
å garantere avsetning av inntil 150.00.0 kbm· maskintorv som__ blir
#

tilvirket i- drlftsterminen 1946. Garantien vil omfatte den 'del av
årets produksjon som ikke 'har funnet avsetning innen 1. mars 1'947. ·
De produsenter som ønsker garanti må sende søknad til Landbruksdepartementet, Kontoret for Innenlandsk Brensel, innen 1. [uli 1946.
- Hvis det innen fristens utløp· skulle bli innmeldt mer enn f50.000
kbm. torv, vil de innmeldte kvanta bli å redusere etter Landbruksde-·
partementets nærmere bestemmelser. Videre yil et hvert salg av'
torv komme til fradrag i det garanterte .kvantum, slik at- garantien
faller bort etter hvert som torven selges. .
Produsentene må underkaste seg, den kontroll sopi Landbruksdepartementet. finner påkrevet. Videre må produsentene fØlge de
bestemmelser
som fastsettes for behandling og levering av- torv som
.
/
skal overtas i henhold til garantien. Torven må. således ikke opp-legges i· stakk under åpen himmel uten at stakken har forsvarlig
tak av trelemmer o. likn. som sikrer torven mot fuktighet ovenfra
og mest mulig også fra sidene. Likeledes må torven på forsvarlig
måte være sikret mot fuktighet fra grunnen ved hensiktsmessig
underlag. Garanti ytes ikke for, torv som bare har vært oppkastet
i haug under åpen himmel. Heller .Ikke for torv som· er produsert
så sent eller behandlet slik at den ikke formålstjenlig kan transporteres. med bil, båt eller bane. ·
Hvorvidt det skal ytet garanti for et torvparti i henhold til ovenstående, avgjøres med bindende virkning av Landbruksdepartementet
eller den det bemyndiger. - ·
_ Det minste Y:vantum torv som overtas er 20 ----:- tyve - kbm.
Produsentene må forplikte seg til å levere torven opplastet -jernbane, siøgående fartøy eller direkte levert til forbruker etter bestem- ...
melse fra Kontoret ror Inneniandsk Brensel. Hvts transportmidjer
ikke kan skaffes, kan torven etter særskilt søknad i det enkelte tilfelle oyertas på produksj onsstedet,
Kontoret for InnenlandskBrensel kan også bestemme a~ torven
· skal lagres av produsentene på forsvarlig måte (jfr. ovenfor) i inntil
et år etter at torven erovertatt i henhold til garantien.
Torven måles og kontrolleres av måler godkjent av Det norske
myrselskap, og torven anses dermed levert.
Statens overtagelse av usolgt 'torv vil skje til priser som ligger
5 % under de maksimalpriser som på leveringstiden er fastsatt fo!
torv levert Jernoanestasion, Kai eller forbruker fra produsent. Opp/ gjør finner sted når torven er levert.
De produsenter som har søkt om garanti skal innen 15. septqmber d. å. tilstille Kontoret for Innenlandsk Brensel oppgave over
det kvantum torv som ikke har funnet avsetning pr. 1. september
'

1946.
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