SYENSK FÖRFATTNIHGSSAMLING.
1935
Jfr 395 och 396.

Utkom fråii trycket
deii ;2S juni

Nr 89Ö.
KuKGL. MaJ:TS FÖRORDHrN-Cx

om kontroll örer tillTerkuiTigeu av krigsmateriel m. ju.;
gk'en Stocl-holms shli den £0 juni 1085.
Knngl. ilai:t har, ined riksdagenS funnit gott förordna som följer:
1 §.
Ej må någon bedriva tillverkning av krigsmateriel i riket utan alt Eonungeu därtill givit tillstånd. Sådant tillstånd må, såvitt icke fråga är allenast
om tillverkning i ringa omfattning, icke meddelas annan än svensk medborsvenskt handelsbolag, däri ej finnes utländsk bolagsman, eller svenskt
altkbolag, vars aktier äro ställda till viss man och i vars bolagsordning inI2git3 förbehåll, som avses i 2 § lagen den 30 maj 191C (nr 156) om vissa
iflskiänkningar i rätten ^att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i
vissa bolag m. m. Tillstånd meddelas tills vidare oeh må av Konungen återbllas, när skäl därtill äro.
Vad med krigsmateriel i denna förordning förstås, därom förordnar Konnagen.
Denna förordning äger icke tillämpning på kronans fabriker, verkstäder
¬eller förråd.
2 §.
Ansökan om tillstånd att bedriva tillverkning av krigsmateriel skall innetålla uppgift om det ställe, varest tillverkningen skall äga rum, och det eller
de slag av krigsmateriel, sökanden ämnar tillverka.
Vid beviljande av tillstånd meddelar Konungen de föreskrifter och villkor,
I som kunna finnas erforderliga för tillståndets åtnjutande.
O
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Tillverkning av krigsmateriel skall på sätt nedan sägs stå under kontroll
av den myndighet Konungen bestämmer.
härmare föreskrifter angående denna myndighets organisation och verksamliet meddelas av Konungen.
4.
Det åligger tillverkare av krigsmateriel att enligt de närmare föxeskrilter,
som av Konungen meddelas, till kontrollmyndigheten_ avlämna pa tro ocn
aeder avgiven deklaration rörande av honom bedriven tillverkn)ng av Ingsmateriel.
I

I
I

. Tillverkare av krigsmateriel skall hälia sina handelsböcker med tillhörande
^äudlingar, såvitt de avse tillverkning av krigsmateriel, tillgängliga 0
kontrollmyndigheten.
j- i t
tillverkare åligger vidare att för tillsyn bereda
dlböraude tjänsteman närhelst han det fordrar tillträde till iabn i,
Mkuing av krigsmateriel bediives, att meddela kontrollmyndigheten
’ Riisdagens skrivelse 1035: 18S.
^^'^—35002!,. Svensk författninossamlins 1935, Nr 395 odi 39G.

•i

^3

1935. Nr 395. —

786

densamma
nhängande fBrliäUaii^ii äTensom
TCTknmgen samt tomed
de föreskrifter, som av Konungen eller kon®
meddelas ffir ähdUande »v en betryggande kontroU Ovei d^
Srif^MlgÄel ar deklarationsplikten samt uppfyllandet i övrigt av

■#

-v bokföring,
baSnnUer nfplysning, som i förste eUer andra styret sägs må e 1^.
d“
min ftn
dare måa
än. aom påkallas av tjänsteutövningen yppa affiSrsförhällande. varom
han sålunda erhållit kännedom
6 §.
Till bestridande av kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och
verksamhet skall tillverkare av krigsmateriel ärligen erlägga bidrag enligt
bestämmelser, som meddelas av Konungen, Detta bidrag utgår efter visst
för samtliga tillverkare lika förhållande till det fakturerade värdet ay fOraåld
krigsmateriel.
7 §.
Konungen må förordna, att verksamhet här i riket såsom agent för till
verkare av krigsmateriel icke må utövas utan Konungens tillstånd.
Kar sådant förordnande givits, äge Konungen vid beviljande av tillstånd
meddela de föreskrifter och villkor, vilka kunna finnas erforderliga för till
ståndets åtnjutande.
8 §.
Tillverkar någon olovligeu krigsmateriel, straffes med dagsböter eller
gelse och have förverkat vad sålunda tillverkats.
Aro omständigheterna synnerligen mildrande, äge rätten pröva, huruvida
egendomen
skall vara förverkad.
¬
Kan egendom, som förklarats förverkad, ej tillrättaskaffas, skall dess värde
gäldas.
9 §.
(^en som tillverkar krigsmateriel, att ställa sig till efterrättelse
.
denna förordning eller med atöd av densamma meddelade föreskrifter äligger honom; eller
lämTÄrLnn? i deklaration eller eljest angående omständigheter, varom det
straffes med dagsböter eller fängeKe!
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hgen fötvnnnen, för varie^^ST,
las tm särskilt änsvar^^^
^’örgeelse, som i 8 eller Q ^
av kontrollmyndigheten. ‘ ^

tilltal för förseelse, som i 8

^

' , ®

10 §.
föreskriften i 5 § sista stycket, straffes med dagsböter

11 §.
eller 9 § avses,'^fort3ätter^taäna^-ft^^^^\^'^

ies
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tan därtill varder lagstämning därför utfärdats och delgivits föl.1
allmän åklagare efter angivelse

13 §.
Böter, som utdömas pni; t j
y.
ver a , ävensom belopp som
förordning, samt egendom, som
i
som utgives i stället för
för dylfk
dylik egendom,
egendom. tiUMla
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I

al.ola da fd^a^dla, anligt

..
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Denna förordjiing trader i kraft den 1 juli 1935.
Den som den 25 jannari 1935 i enligket med då gäUande ViPcte^n-rv. i
u
dKT
i^om tee mfinafcffttalj:
tinvMkniagen Sger ram, fch ii®et'elle?a“Cg^a”^l£fgL°abrid

^ Konongen öger att i fall, som nu nämnts, med avseende ä sättet för verk
gambetena fortsatta bedrivande och i övrigt meddela de föreskrifter, som av
-V hfifisyn till rikets intressen finnas erforderliga. XJnderlåter någon att ställa
Ji; gig till efterrättelse vad sålunda föreskrivits eller avgiver han au gående omgtfindigheter, varom det jämlikt samma föreskrifter åligger honom att lämna
^ npplysDing, mot bättre vetande oriktig eller ofullständig uppgift, vare lag
' gom "i 9 § sägs.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
mjjö hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bebäita låtit.
^
Stockholms slott den 20 juni 1935.

GUSTAF.
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(L. S.)

a t

' '

{Eandelsdepartenientet.)

Tritjof Ekman.
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Nr 396.
Kungl. Haj;ts kungörelse
med Tissa föreskrifter i anledning av förordningen den 20 Jniii 1935
(or 395) om kontroll över tillverkningen av krig.smateriel ni. lu.;
ötven. jStocÄ:hoZ»ns sloit den 20 ;wnt 1935.
Enngl. Sraj:t har, med stöd av bestämmelserna i 1 och _3 §§ förordningen
den 20 juni 1935 om kontroll Över tillverkningen av krigsmateriel m. m-,
funnit gott förordna som följer:
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1 §■

Med krigsmateriel förstås i ovannämnda förordning, därest icke Konungen
ftr särskilt fall annorlunda bestämmer,
ftfiis följande i gällande tulltaxa med statistisk varuförteckning under nedan
stående nnramer upptagna varuslag:
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623
624
625—626
627—623
630
^
1410
1922—1923
1929, 1940

Bomullskrut.
Köksvagt krut.
^
Dynamit ochandra sprängämnen, ej särskilt nämnda.
Tändhattar.
i- j •
Stubintråd (annan än svartkrutsstubin) och antändning.sr
Pansarplät.
Luftfartyg.
Krigsfartyg.

