
Str 223 d Redovisningsbestäfflmelser

VIII. REDOVISNINGSBESTÄMMELSER

FÖR GRÄNSENSTATIONERNA.

A. TRAFIK MED INTERNATIONELLA

FRAKTSEDLAR.

I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

1050;I. Gränsenstationernas redovisningar äro såväl uppbörds- som
uppqiftsredovisninqar.

2. Redovisning skall upprättas för varje kalendermånad.

3. Särskild redovisning skall upprättas för avsänd och särskild för
mottagen trafik.

4. Avsända godslistor och belastningslistor skola redovisas för den
månad9 då de utfärdats.

5. Mottaqna godslistor och belastningslistor skola redovisas för den
månad^ som angives för vederbörande listor i art 1053-1089.

6. Paketgodssändningar i trafik med Danmark och Norge skola redovi
sas för den månad sändningarna avsänts från ursprungliga avsänd-
ningsstationen eller^ om de anlänt sedan redovisningen avslutats^
för påföljande månad.

Anm. Paketgodssändningar, som avsänts från ursprungliga avsändnings-
stationen i tidigare månad än månaden närmast före den, då de anlänt,
skola behandlas, som om de vore avsända under närmast föregående må
nad.

7. Då av utrymmesskäl flera specifikationer upprättats för samma upp
gift, skola varje blanketts summor överföras till den sista blanket
ten eller till en särskild sådan. Denna lägges överst, och blanket
terna - dock ej beträffande trafik med kontinenten - hopnitas i
vänstra kanten.

8. Vid redovisning av fraktgods i vaqnslaster skola på specifikationer,
som upptaga avgifter för svensk sträcka, godsslag, tillämpad svensk
klass och beräknad vikt angivas på vederbörande specifikationer, var
vid bestänmielserna i Gxf del I, särtryck 223 a, art 719:2 c)-e) skola
tillämpas. Positionsnummer behöver dock ej utsättas.

9. Journal över avsända efterkrav i direkt trafik med utlandet, bl
6403.5 (389 U), skall för omkarterade sändningar föras enligt bestäm
melserna i art 152. Kopiorna skola förvaras på gränsenstationerna
under 3 år.

10. Journal över avsända efterkrav i direkt trafik med utlandet, bl
6403.5 (389 U), skall för paketgodssändningar med efterkrav i trafik
med Danmark och Norge föras av gränsenstationerna mot vederbörande
land. Journalen skall föras med 2 kopior, av vilka den första skall
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insändas till kontrollkontoret tillsammans med tillhärande svart
skrift enligt bestämmelserna i art 1095:5 b. Den andra kopian Tdr-
varas på gränsenstationerna under 3 år.

1051-1052. Oteservnr)
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Red oTi anings-

grupper •

RedoTianings-

blanketter.

2. BESTÄMMELSER FÖR GR^ENST/VTIONERN/V MOT DANM/VRK

a.GrRnsentrafirmed stationer

i  Sverige.

1053:I• Redovisningsgrugper•

a. Ilgods (iiikl levande djur).

b. Fraktgods.

2. Redgvigningsblanketter.

a. Specifikation över avsänt ilgods (lev djur)/fraktgods, bl 6410.11
(397 O 2).

b. Specifikation över mottaget ilgods (lev djur)/fraktgods, bl
6410,12 (397 O 3).

c. Sammandrag över avsänt/mottaget ilgods (lev djur)/fraktgods, bl
6410.7 (397 0).

d. Uppbördssammandrag för godstrafik med utlandet, bl 6410.16
(397 N).

3. Redovisningens^upprättande.

a. Avsända aodslistor (inkl belastninoslistor; se art 136).

Godslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.11 (397 O 2), i Redovianlng av
stigande nummerordning för varje omkarteringsdag. En specifikation avsända listor,
skall upprättas för varie redovisningsgrupp och bestämmelsestation.
Godslistor till icke självständiga platser skola uppföras på sär
skilda specifikationer med angivände av expedieringsstationens namn
och med platsens namn inom parentes.

Sammandrag, bl 6410.7 (397 0), skall upprättas för varie redovisnings
grupp. Specifikationerna skola påföras i alfabetisk ordning efter be
stämmelsestationernas namn, oavsett om stationerna äro belägna vid SJ
eller EJ. Sammandragens summor i kol "Förkostnader" och "Summa betalt"
skola överföras till bl 6410.16 (397 N).

b. Mottagna aodslistor (inkl belastninoslistor; se art 136).

Godslistorna skola redovisas för den månad, då omkarteringen skett. Redovlsnlnga-
mänad för mot-

Godslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.12 (397 O 3), i tagna listor,
löpande nummerordning. En specifikation skall upprättas för varje
redovisningsgrupp och avsändningsstation. Godslistor från icke
självständiga platser skola uppföras på särskilda specifikationer
med angivande av expedieringsstationens namn och med platsens namn listor,
inom parentes.

Sammandrag, bl 6410.7 (397 0), skall upprättas för varje redovis-

Redovianing

av mottagna
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ningsgrupp. Specifikationerna skola påfdras i aliTabe^fsk ordnirng ef
ter avsändningsstationernas naouiy oavsett—onrstationerna äro beläg
na vid SJ eller EJ« Sammandragens slutsummor **Att betala" skola
överföras till bl 6410.16 (397 N).

1054. (Reservnr)

b., Godssamtrafik med de nordiska

lönderna.

Redovianings-

puppor

Rodovianings-

blankotter.

1055:1. Radovisningsgrupper.

a. Paketgods till och frän Danmark.

b. Ilgods^ svensk-dansk godssamtrafik.

c. Fraktgods, svensk-dansk godssamtrafik.

d. Belastningar, svensk-dansk godssamtrafik.

e. llgods, svensk-finsk godssamtrafik.

f. Fraktgods, svensk-finsk godssamtrafik.

g. llgods, svensk-norsk godssamtrafik.

h. Fraktgods, svensk-norsk godssamtrafik.

i. Belastningar, svensk-norsk godssamtrafik.

Mssåisissilåiiliua-
a. Specifikation över avsänt gods, bl 6410.10 (397 D).

b. Sammandrag över avsänt gods, bl 6410.6 (397 F).

c. Specifikation över mottaget gods, bl 6410.13 (397 E).

d. Saomiandrag över mottaget gods, bl 6410.6 (397 G).

e. Specifikation över avsända/mottagna belastningslistor, bl
6410.9 (369 Z 6).

f. Uppbördssammandrag, bl 6410.16 (397 N).

g. Förteckning över paketgods svenska stationer i trafik med
Danmark ,.
Norge ' ̂
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I trafik med de nordiska länderna skola för redovisningens upprättan
de tlUämpas:

a. för paketgods till och från Danmark bestämmelserna 1 art 1056:1-3.

b. för qodsllstor (1 trafik med Finland Inkl belastningslistor se art
136) bestämmelserna 1 art 1056:4-5.

c. för belastnlngsllstor (dock Icke 1 trafik med Finland) bestänonel-
serna 1 art 1056:6-7.

1056:1. Paketgods till Danmark

Mottagna notisavskrifter för paketgods skola, sedan de granskats och
försetts med datumstämpel på platsen för bestämmelsestationen, upp
föras på Förteckning över paketgods~|~ svenska stationer 1 trafik
med Kk 46Ö, 1 tidsföljd efter ankomstdagen.

Särskilda förteckningar skola föras för SJ egen trafik och för sam
trafik samt för trafik från Hälsingborg resp Malmö lokalt.

Sändningar från stationer vid SRJ och TGOJ samt sändningar, som tran
sitera TGOJ, skola upptagas på förteckningen för samtrafik. På för
teckningen för SJ egen trafik behöva Icke avsändnlngs- och bestämmel
sestationer angivas.

2. Paketgods från Danmark till Sverige.

Paketgodssändnlngar från Danmark skola påföras Förteckning över pa

ketgods svenska stationer 1 trafik med bl Kk 468, 1

tidsföljd efter ankomstdagen. Särskilda förteckningar skola föras för
SJ egen trafik och för samtrafik samt för trafik till Hälsingborg
resp Malmö lokalt.

Sändningar till stationer vid SRJ och TGOJ samt sändningar, som tran
sitera TGOJ, skola upptagas på förteckningen för samtrafik. På för
teckningarna skola kolumnerna för avsändnlngs- och bestämmelsestation
alltid Ifyllas.

3. Paketqods från Danmark till Norge

Paketgodssändnlngar från Danmark till Norge skola påföras Förteckning

Över paketgods svenska stationer 1 trafik med bl Kk 466,

1  tidsföljd efter ankomstdagen oberoende av befordringsväg. I blanket
tens rubrik strykes orden "till" och "Danmark" samt ändras ordet "svens
ka" till "danska". På förteckningarna skola kolumnerna för avsändnlngs-
och bestämmelsestation alltid Ifyllas.

4. Avsända godslistor (1 svensk-finsk godssamtraflk Inkl belastnings
listor se art 136).

Godslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.10 (397 D), 1 sti
gande nummerordning för varje omkarterlngsdag. En specifikation
skall upprättas för varje redovisningsgrupp, bestämmelsestation samt,
1 förekommande fall, snittpunkt.

Redovi snlng

av paketgode

till Danmark.

Redovisning

av paketgods

från Danmark

till Sverige.

Redovisning

av paketgods

från Danmark

till Horge.

Redovisning

av avsända

godslistor.
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Sanmiandrag^ bl 6410.6 (397 F), skall upprättas för varie redovisnings
grupp. Specifikationerna skola påfdras i alfabetisk ordning efter be
st äomel ses tat i onernas namn - i förekommande fall gruppvis för varje
snittpunkt - och med en saioDanstäilning för de olika snittpunkternas
totalsummor. Sammandragens summor i kol "Förkostnader'* samt på raden
"Summa kronor" i sammanställningen för kol 20 och 22 skola överrdras
till bl 6410.16 (397 N).

5. Mottagna qodslistor (i svensk-finsk godssamtrafik inkl belastnings-
listor se art 136).

RedoTlenings- I trafik från Danmark skola godslistorna redovisas för den månad, då
mflaad för mot- de utfärdats, eller, om orakarteringen skett efter den 10 i närmast
tagna gods- påföljande månad, för sistnämnda månad,
listor.

Anm. Listor, som utfärdats i tidigare månad än månaden närmast före
den, då omkarteringen skett, skola behandlas, som om de vore utfär
dade under närmast föregående månad.

I trafik från Finland och Norge skola godslistorna redovisas för den
månad, då omkarteringen skett.

Redovisning

av mottagna

godslistor.

Redovisning

av avsända

belastnings

listor.

Redovisnings-

månad för mot

tagna belast

ningslistor.

Redovisning

av mottagna

belastnings

listor.

Godslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.13 (397 E), i tids
följd efter omkarteringsdagen. Listor, som påföras vid samma tillfälle,
skola för varje station vara ordnade efter avsändningsnumret. En spe
cifikation skall upprättas för varie redovisningsgrupp, avsändnings-
station samt, i förekommande fall, snittpunkt.

Sammandrag, bl 6410.6 (397 G), skall upprättas för varie redovisnings
grupp. Specifikationerna skola påföras i alfabetisk ordning efter av-
sändningsstationernas namn - i förekommande fall gruppvis för varje
snittpunkt - och med en sammanställning för de olika snittpunkternas
totalsummor. Sammandragens summor i kol "Att betala, Summa" skola
överföras till bl 6410.16 (397 N).

6. Avsända belastningslistor.

Belastningslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.9 (369 Z 6),
i tidsföljd. En specifikation skall upprättas för varie land. Speci
fikationernas summor i kol "Belastningslistans belopp i svenska kro
nor" skola överföras till uppbördssammandrag, bl 6410.16 (397 N),
där de angivas omedelbart under raden för "Förkostnader" avseende
fraktgods till vederbörande land.

7. Mottagna belastningslistor.

Belastningslistorna skola redovisas för den månad, då de utfärdats,
eller, om omkarteringen skett efter den 10 i närmast påföljande månad,
för sistnämnda månad.

Anm. Listor, som utfärdats i tidigare månad än månaden närmast före
den, då omkarteringen skett, skola behandlas, som om de vore utfär
dade under närmast föregående månad.

Belastningslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.9 (369 Z 6),
i tidsföljd efter omkarteringsdagen. En specifikation skall upprät
tas för varie land. Specifikationernas summor i kol "Belastningslis
tans belopp i svenska kronor" skola överföras till bl 6410.16 (397 N),
där de angivas omedelbart under raden för "Att betala" avseende frakt
gods från vederbörande land.
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c. Godstrafik med kontinenten.

1057. ̂ dovisningens^uspr ät tände,

a. Avsända godslistor.

Godslistor till stationer på kontinenten skola redovisas på sätt^ som
fdreskrives i art 1014-1039. Sammandragens, bl 6410.15 (369 Y 5)^ sum
mor i kol **Förkostnader** samt **Betalt9 Totalbelopp'* skola 'dverfdras
till uppbördssammandrag, bl 6410.16 (397 N).

b. Mottagna oodslistor.

Godslistorna skola redovisas för den månad, då de utfärdats, eller, om
omkarteringen skett efter den 17 i närmast påföljande månad, för sist
nämnda månad.

Anm. Listor, som utfärdats i tidigare månad än månaden närmast före
den, då omkarteringen skett, skola behandlas, som om de vore utfärda
de under närmaste föregående månad.

Godslistor från stationer på kontinenten skola redovisas på sätt, som
fdreskrives i art 1014-1039. Godslistorna skola dock påföras specifi
kationerna i tidsföljd efter omkarterinqsdagen. Sammandragens, bl
6410.14 (369 Z 5), summor i kol **Summa att betala** skola överföras
till uppbördssammandrag, bl 6410.16 (397 N).

c. Avsända belastningslistor.

Belastningslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.9 (369 Z 6),
i tidsföljd. En specifikation skall upprättas för varje land. Speci
fikationernas summor i kol **Belastningslistans belopp i svenska kro
nor** skola överföras till uppbördssammandrag, bl 6410.16 (397 N).

d. Mottagna belastningslistor.

Belastningslistorna skola redovisas för den månad, då de utfärdats,
eller, om omkarteringen skett efter den 17 i närmast påföljande månad,
för sistnämnda månad.

Anm. Listor, som utfärdats i tidigare månad än månaden närmast före
den, då omkarteringen skett, skola behandlas, som om de vore utfärda
de under närmast föregående månad.

Belastningslistorna skola påföras specifikation, bl 6410.9 (369 Z 6),
i tidsföljd efter omkarteringsdagen. En specifikation skall upprättas
för varje land. Specifikationernas summor i kol '*Belastningslistans
belopp i svenska kronor'* skola överföras till uppbördssammandrag, bl
6410.16 (397 N).

Redovisning

av avsända

godslistor*

Redovisnings-

månad för mot

tagna gods

listor.

Redovisning

av mottagna

godslistor*

Redovisning

av avsända

belastning s-

listor*

Redovisnings

månad för

mottagna be

lastnings-

listor*

Redovisning

av mottagna

belastnings

list or*

1056. (Reservnr)
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Onkarterlngs-
journal.

Onkarterlngar

till Danaark

ooh länder

där bortom*

Omkartoringar

frän Danmark

ooh länder

där bortom*

EJ krediterade

Offlkart erixxgar.

Lietoro

numrering.

d. Omkarteringsjournal mm.

1059:1. Samtliga omkarterinqar skola i tidsfdljd och med Idpande num
mer infdras i omkarteringsjournal, bl 6410.3 (391 Ä), eller 6410.2
(391 B). Journalerna skola utskrivas i två exemplar (svartskrift och
kopia).

2a. Fdr omkarteringar till Danmark och,länder där bortom användes
bi 6410.3 (391 A). Samtliga omkarteringar under en kalendermånad sko
la infdras i samma journal.

b. F*dr omkarteringar från Danmark och länder där bortom användes bl
6410.2 (391 B). Två journaler^ en "ordinarie" och en "extra" - den
sistnämnda med omkarteringsnummer fr o m 3001 skola fdras lär un
der kalendermånaden utfärda omkarteringar.

Den "extra" omkarteringsjournalen skall föras endast under tiden 1-10
beträffande trafik från Danmark och under tiden 1-17 beträffande tra
fik från kontinenten via Danmark och omfatta under nämnda tider ut
förda omkarteringar under förutsättning^ att de mottagna listorna ut
färdats under tidigare månad.

Den "ordinarie" omkarteringsjournalen skall föras hela månaden och
omfatta övriga omkarteringar under kalendermånaden.

3. Debetsummorna i den "extra" journalens kol "Mottaget att betala"
(kol 11 och 12) skola med rubrik "Ej krediterade omkart" överföras
till rad 21 under kredit på uppbördssammandrag, bl 6410.16 (397 N),
för den månad, då de mottagna listorna redovisats, samt med rubri4c.
"Ej krediterade omkart månad" till rad 20 under
debet på uppbördssammandraget för den månad» då omkarteringen skett.

4. Omkarteringsnumret enligt journalen skall införas som nummer på
fortsättninqslistan. Lista, som upptager vändande frankaturnota,
skall erhålla omkarteringsnumret ökat med 1000.

Anm. 1 direkt godssamtrafik med Italien skola listorna förses med
etikettsnummer. Detta nummer skall angivas i anmärkningskolumnen i
vederbörande omkarteringsj ournal.

Avatänming. 5. Innan redovisningshandling insändes, skall avstämning göras mel
lan de till uppbördssammandraget överförda beloppen och omkarterings-
journaler enligt nedanstående tabell.
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uäbö?dssiandrag = " omkarteringsjournal

bl 6410.16 (397 N) bl 6410.3
(391 A)

bl 6410.2
(391 B)

("ordinarie"
omkar

terings
journal)

bl 6410.2

(391 B)

("extra"
omkar

terings
journal)

bl 6410.2
(391 B)
("extra"
omkar

terings
journal)

kol rad

fdr månaden
"m" 1)

fdr månaden
"nri-l" 2)

kol kol kol kol

3 1+2 14 14 _

n
546 14 - - -

n 7+Ö+9+10 - 15 15 -

N
22 15 - - -

5 1+2 11 - - -

H

tt

546

7+0+9+10**^ 12

11
-

11

n

22 - 12 - 12

10

n

1+2

546^^
19

16

16

19

16

19

-

tt 7+6+9+10*^^ 20 17 17 -

tt
22 17 20 20 -

1) Månaden '*m'* = den månad, som uppbärdssamoandraget avser.

2) " ''oH-l'* = månaden närmast efter den, som uppbärdssanmndraget
avser.

x) Inklusive summan fdr redovisningen av mottagna belastningar från
Danmark.

xx) Inklusive summan Tdr redovisningen av mottagna belastningar från
Norge.

xxx) Inklusive summan Tdr redovisningen av avsända belastningar till
Danmark.

xxxx) Inklusive summan fär redovisningen av avsända belastningar till
Norge.

1060-1062 (Reservnr)

Ändringstryok nr 31 a (11 blad)
Gällande fr o a den 1 deO. 1935
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Gränaen-

trafik.

Nordisk

godae&im-

trafik.

Trafik med

kontinenten.

3. BESTÄMMELSER FÖR GRÄNSENSTATIONERNA MOT FINUND

a. Gränsentrafik med stationer

i  Sverige.

1063. Bestänmielserna i art 1053 skola tillämpas.

1064. (Reservnr)

b. Godssamtrafik

länderna.

med

1)

de nordiska

1065:1. För omkarteringar skola bestämmelserna i art 1055-1056 till-
lämpas med iakttagande av att mottagna listor (såväl gods- som i Td-
rekommande fall belastningslistor; se art 136) dock skola redovisas

8* i trafik från Finland för den månad^ då de utfärdatsy eller^ om
omkarteringen - vid Haparanda gränsen omkartering för samtliga expe
ditioner på vederbörande lista - skett efter den 10 1 närmast påföl
jande måimdy för sistnämnda månad;

b. i trafik från Danmark och Norge för den månad, då omkarteringen
skett.

2. För nyinlämningar skola avsända listor (såväl gods- som i förekom
mande fall belastningslistor; se art 136) numreras fr o m 5001. Sär
skilda redovisningar skola upprättas, varvid bestämmelserna i art
1011-1013 skola tillämpas.

c. Godstrafik med kontinenten.1)

Yld mäaads-

akifto d«-

blterada men

oj vidare-

oller åt er-

dragna avgifter

10^:1. För omkarteringar skola bestämmelserna i art 1057 tillämpas
med iakttagande av att mottagna listor (såväl gods- som belastnings
listor) dock skola redovisas för den månad, då omkarteringen skett.

2. För nyinlämningar skola avsända listor (såväl gods- som belast
ningslistor) dock icke i trafik med Italien, då etikettslappar använ
das, numreras fr o m 5001. Särskilda redovisningar skola upprättas,
varvid bestänmielserna i art 1014-1039 skola tillämpas.

d. Vid månadsskifte debiterade

men ej vidare- eller återdragna

avgifter.

10^. Mottagna listor - vid Haparanda gränsen expeditioner på mot
tagna listor - från Finland med avgifter att betala, som skola
vidare- eller återdragas, skola, om omkarteringen icke skett under
den månad, för vilken de mottagna listorna redovisats, uppföras på en
särskild bl 6411.1 (342 F), vars namn ändras till "Uppgift över ej
krediterade omkarteringar". Avgifter att betala skola föras i kol

1) F n ha gränsenstationerna i Stockholm ej direkt trafik med Danmark
och Norge samt ej heller med kontinenten.
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"Frakt att betala". Slutsumman i denna kolumn skall med rubrik "Ej
krediterade omkart" överföras till rad 21 under kredit på uppbörds-
sammandrag^bl 6410.16 (397 N), för den månad, då de mottagna listorna
redovisats, samt med rubrik "Ej krediterade omkart
månad" till rad 20 under debet på uppbördssammandraget för den månad,
då omkarteringen skett.

Anm. För omkarteringar i riktning frå^n Finland, som vid Haparanda
gränsen ske den 1-3 i månaden efter den, under vilken de mottagna lis-
torna utfärdats, få fortsättningslistorna dateras och redovisas för
den sista dagen i föregående månad. Sådana expeditioner på de mottagna
listorna skola icke uppröras på bl 6411.1 (342 F).

1066. (Reservnr)

Ändringstryck nr 31 a (11 blad)
Gällande fr o m den 1 deo 1933
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Gränsen-

trafik.

Godsaaatraf ik

Bed da Bor-

diaka läodtxm

4. BESTÄMMELSER FÖR GRÄNSENSTATIONERm MOT NORGE.

a. G r ä n s e n t r a f i k me d|. s tatioaer

i Sverige.

1069. Bestäfooelserna i art 1053 skola tillämpas.

b. Godssamtrafik med de nordiska

länderna.

fiiäSjfiisisaisiMee»

PaketQOds till och från Noroe.
Anm. Gränsenståtlönerna mot Norge redovisa f n icke annan godssam
trafik med de nordiska länderna.

IMcatgoda

till Horga*

Baketgoda

frfia Norga
till Svariga.

Pakatgoda

frAn Vorga
till Banaark.

Pakatgoda

från Horga
till Horga.

Oaaxpadi-

tionajonrnal.

Färteckning över paketgods svenska stationen i trafik med
Danmark
Norge '

3. Redovisningens.upprättande

a. Paketaods till Norge>

Bestäomielserna i art 1056:1 skola tillämpas med iakttagande av att
särskilda färteckningar icke skola färas Tor sändningar från Häl
singborg resp Halmb lokalt.

b. Paketqods från Norge till Sverige.
Bestämmelserna i art 1056:2 skola tillämpas med iakttagande av att
särskilda färteckningar icke skola färas fär sändningar till Häl
singborg resp Malffiä lokalt.

c. Paketqods från Norge till Danmark.
Paketgodssändningar från Norge till Danmark skola påfäras Förteck
ning äver paketgods till svenska stationer i trafik med Danmark

Trän Norge '
bl Kk 468, i tidsfäljd efter ankomstdagen. I blankettens rubrik
strykes orden "till" och "Norge" samt ändras ordet svenska till
"norska". Särskilda förteckningar skola färas fär varje befordrings
väg. På rdrteckningarna skola kolumnerna Tär avsändnings- och be
stämmelsestation alltid ifyllas.

d. Paketgods från Norge till Norge.
Bestämmelserna i mom c ovan tillämpas med iakttagande av att i
stället fär ordet "Norge" strykes ordet "Danmark".

c. Omexpeditionsj ourna 1 m m.

1071:1. Samtliga omexpedieringår skola i tidsfäljd införas i omex
peditionsj ourna 1, bl 6410.1 (391 K). Särskild journal skall färas
fär omexpedieringar under kalendermånaden från Sverige till Norge
och särskild fär omexpedieringar under kalendermånaden i motsatt
riktning. Journalerna skola utskrivas i tre exemplar (svartskrift
och två kopior).
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2. Slutsummorna för månaden i kol **Cfterkrav** och "Provision** på om- Efierkrar
expeditionsjournalen från Sverige till Norge skola överföras till upp- och pro-
bördssammandrag, bl 6410.16 (397 N)y rad 17 och 16 under debet (kol 5). vision.

3 a. Sedan journalerna summerats för månaden, skall en sammanställning Beräkning
enligt punkt b - d här nedan göras på sista bladet av journalen från av utjäm-
Sverige till Norge eller på ett särskilt blad. ningseuraiia*

b. Under debet skall med rubrik **Nkr'* inrdras dels slutsumman i kol
'*Avs bet i gränsentrafik till bestämmelselandet** på journalen från
Sverige till Norge, dels slutsumman i kol **Sumffla i gränsentrafik från
avsändningslandet** på journalen i motsatt riktning. Under kredit skall
med rubrik **Nkr** införas slutsunmorna i kol **Expeditionsefterkrav, upp
taget på lista eller fraktbrev till Norge** från båda journalerna. Be
loppen i norska kronor under debet och kredit summeras var för sig,
varefter skillnadsbeloppet fastställes.

c. Vidare skall i särskild kolumn under debet med rubrik **Kursskillnad**

införas slutsummorna i kol **Kursskillnad (NSB omräkningskurs)** och i
särskild kolumn under kredit införas slutsummorna i kol **Kursskillnad
(SJ omräkningskurs)** från båda journalerna. Kursskillnadsbeloppen under
debet och kredit summeras var för sig, varefter skillnadsbeloppet fast
ställes.

d. On i punkt b ovan nämnd skillnadssumma i norska kronor uppstått un
der kredit, har SJ detta belopp i norska kronor att fordra av NSB.
Från denna summa dragés kursskillnadssumman, om denna uppstått under
debet, eller till denna summa lägges kursskillnadssumman, om denna
uppstått under kredit. Härigenom erhålles en utjämningssumma, som
skall överföras till uppbördssammandraget, bl 6410.16 (397 N), rad 34
under kredit.

Om i punkt b ovan nämnd skillnadssumma uppstått under debet, har NSB
detta belopp i norska kronor att fordra av SJ. Från denna summa dragés
kursskillnadssumman, om denna uppstått under kredit, eller till denna
summa lägges kursskillnadssumman, om deni^a uppstått under debet. Häri
genom erhålles en utjäraningssumma, som skall överföras till uppbörds
sammandraget, bl 6410.16 (397 N), rad 34 under debet.

4. Innan redovisninqshandlino insändes, skall avstämning göras mellan ▲vatfiaaln^.
de till uppbördssammandraget överförda beloppen och omexpeditionsjour
nalerna enligt omstående tabell.

indringstryok ar 31 a (11 blad)
Qällando fr o a den 1 deo 1953
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Beloppen på uppbbrdssam* J
mandrag, bl 6410.16 (397 N)

1  summorna av omexpeditions-
journal, bl 6410.1 (391 K)

kol rad

från Sverige
till Norge

kol

från Norge
till Sverige

kol

3 1+2

Avs bet i

gränsentrafik
till bestäm

melselandet

5 1+2+17+16

Summa debet

i gränsen
trafik från

avsändnings-
landet

10 1+2

Färkostnader,
upptagna på
lista till

Sverige

Fdrkostnader,
upptagna på
lista till

Sverige

1072, (Reservnr)
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Gränsen-

trafik.

5. BESTÄMMELSER FÖR TRELLEBORG GRÄNSEN

a« Gränsentrafik med stationer

i  Sverige.

1073. Bestämmelserna i art 1053 skola tillämpas.

1074. (Reservnr)

b. Godssamtrafik med de nordiska

länderna.

1075;1. För omkarteringar skola bestämmelserna i art 1055-1056 till- Hordisk
lämpas med iakttagande av att mottagna listor (såväl gods- som i före- godssam-
kommande fall belastningslistor) även i trafik från Danmark skola re- trafik,
dovisas för den månad, då omkarteringen skett.

2. För nyinlämningar skola avsända listor (såväl gods- som i förekom
mande fall belastningslistor) numreras fr o m 5001. Särskilda redovis
ningar skola upprättas, varvid bestämmelserna i art 1011-1013 skola
tillämpas.

1076. (Reservnr)

c. Godstrafik med kontinenten.

1077:1. För omkarteringar skola bestämmelserna i art 1057 tillämpas.

2. För nyinlämningar skola avsända listor (såväl gods- som belastnings
listor) dock icke i trafik med Italien, då etikettslappar användas,
numreras fr o m 5001. Särskilda redovisningar skola upprättas, varvid
bestämmelserna i art 1014-1039 skola tillämpas.

1076. (Reservnr)

Trafik med

kontinenten.

d. Offlkarteringsjournal mm.

1079:1. Samtliga omkarteringar skola i tidsföljd och med löpande num- Oakarteringa-
mer införas i omkarteringsjournal, bl 6410.3 (391 A) eller 6410.2 journal.
(391 B). Journalerna skola utskrivas i två exemplar (svartskrift och
kopia).

2 a. För omkarteringar till kontinenten användes bl 6410.3 (391 A). Omkarteringar
Samtliga omkarteringar under en kalendermånad skola införas i samma till konti-
journal. nonton.

b. För omkarteringar från kontinenten användes bl 6410.2 (391 B). Två Omkarteringar
journaler, en ''ordinarie** och en "extra" - den sistnämnda med ömkar- frän konti-
teringsnumner fr o m 3001 -, skola föras för under kalendermånaden ut- nenton.
förda omkårteringar.

Ändringstryok nr 31 a (11 blad)
Gällande fr o m don 1 deo 1933
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EJ kr«diterads
omkarterinrar.

Li et ore

nuarering.

ÅTStäOBll&g.

Den "extra" omkarteringsjournalen skall föras endast under tiden
1-17 och omfatta under nämnda tid utförda omkarteringar under för
utsättning^ att de mottagna listorna utfärdats under tidigare månad.

Den "ordinarie" omkarteringsjournalen skall föras hela månaden och
omfatta övriga omkarteringar under kalendermånaden.

3. Debetsummorna i den "extra" journalens kol "Mottaget att betala"
(kol 11) skola med rubrik "Ej krediterade omkart" överföras till
rad 21 under kredit på uppbördssammandrag, bl 6410.16 (397 N), för
den månad, då de mottagna listorna redovisats, samt med rubrik "Ej
krediterade omkart månad" till rad 20 under debet
på uppbördssammandraget för den månad, då omkarteringen skett.

4. Ömkarteringsnumret enligt journalen skall inröras som nummer på
fortsättningslistan. Lista, som upptager vändande frankaturnota,
skall erhålla omkarteringsnumret ökat med 1000.

Anm. I direkt godssamtrafik med Italien skola listorna förses med
etikettsnummer. Detta nummer skall angivas i anmärkningskolumnen i
vederbörande omkarteringsjournal.

5. Innan redovisningshandling insändes, skall avstämning göras mel
lan de till uppbördssammandraget överförda beloppen och omkarterings-
journaler enligt nedanstående tabell.
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Beloppen på _
uppbördssammandrag

suomtorna av omkarteringsjournal

bl 6410.16 (397 N) bl 6410.3
(391 A)

bl 6410.2

(391 B)

("ordinarie"
omkar

terings
journal)

bl 6410^2

(391 B)
("extra"

omkar

terings
journal)

bl 6410.2

(391 B)
("extra"
Offlkar-

terings-
j ournal)

kol rad

för månaden

m

för månaden

"nrt-l"

kol kol kol kol

3 3f4 . 14 14 _

546+7+df9fl0 - 15 15 -

ft

22 15 - - -

5

n

3f4

5-K>+7+8+9+10*^
11

12

-
- -

tt

22 - 12 - 12

10

rt

3f4

5+6+7+6+9+10**^
19

20

16

17

16

17

-

t»

22 17 20 20 -

1) Månaden "m" - den månad, som uppbördssammandraget avser

2) ** **m4-l" = månaden närmast efter den, som uppbördssamman
draget avser.

x) Inklusive summorna för redovisningarna av mottagna belastningar
från Danmark och Norge.

xx) Inklusive summorna för redovisningarna av avsända belastningar
till Danmark och Norge.

1080-1069. (Reservnr)

Åndringstryok nr 31 a (11 blad)
Gällande fr o m don 1 deo 1953
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B. TRAPlK HED SVENSKA FRAKTSEDLAR

VID HAPARANDA GRÄNSEN

OCH TRELLEBORG GRÄNSEN

lllBflana rt-

doviaaiags-

beatäamalaer*

VlktredOTia-

alag, bl Ek

467.

Sttadaiagar
till aroaaka

atatioaar

frAa Trolle

borg gräaaoa.

1090:1. Fdr sKndningar med svenska fraktsedlar från och till Haparanda
gränsen och Trelleborg gränsen gälla redovisnlngsbestämiDelserna i Gxf
del I, särtryck 223 a. Härutbver skola fbljande särskilda bestämmelser
iakttagas*

2* Viktredovisning vid Trelleborg gränsen fär sändningar med svenska
fraktsedlar^ bl Kk 467^ skall upprättas och insändas till Kontrollkon-
toret^ Avd fär utländsk godstrafik. KkGu. den 25 i varje månad, se art
1095:7.

Viktuppgifter, som ej erhållas direkt från vederbdrande uppgiftsredo-
visningar. erhållas enligt mom 3-4 här nedan.

De på bl Kk 467 med feta linjer inramade kolumnerna äro avsedda ro'r
kontrollkontorets anteckningar.

3. §|aäaiSfl§E-faån_Trellgij2rg_gränsen_jill_Svenska_Sjationgr.

a. SJ egen trafik.

1) Paketgods.

Innan fraktsedelsdubblett återlämnas till avsändaren, skall sändningens
vikt uppfäras på en särskild bl 6409.2 (340 B), som i rubriken ändras
till "Sändningar med frakt betald, avsända under må
nad 19.•••**• Kol "Antal sändn" ändras i blankettens huvud till "Vikt kg".
Om så skd kan, få flera sändningar sammanslås till en post. Slutsumman
av vikten fär månaden skall pårdras bl Kk 467.

2) Ilstycke- och fraktstvckegods med frakt betald.

Innan fraktsedelsdubblett återlämnas till avsändaren, skall sändningens
beräknade vikt införas i vederbörande kolumn på i punkt 1) ovan nämnd
bl 6409.2 (340 B). Om så ske kan, få flera sändningar sanmianslås till
en post. Slutsumman av vikten för månaden skall påröras bl Kk 467.

b. Samtrafik.

1) Paketgods.

Paketgodssändningar i inländsk samtrafik skola medtagas bland i punkt a
1) nämnda sändningar.

2) Ilgods och fraktgods i vagnslaster.

Fördelning enligt de olika tariffgrupperna på bl Kk 467 skall göras
från specifikationerna över avsänt ilgods och fraktgods i vagnslaster,
bl 6408.6 (303 B). Påförda viktsummor i de olika tariffgrupperna skola
tvärsummeras, och den så erhållna summan skall överensstämma med från
1)1 6408.8 (303 D) överförd "Summa vikt i ton".
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4. §|ndningar_från^8ven8ka_8tationer^tilI ̂ '^l^^borg^grSnsen. Säadalngar
-======-=========r=r=====================r===r===r=r==r== fr&n STOnska

a. SJ eaen trafik. stationer
till Trella-

1) Paketaod8, grtosen.

Vid månadens slut skall vikten suimieras från notiserna fb'r under måna
den utlösta sändningar. Den erhållna summan skall pårdras bl Kk 467.

2) Ilstycke- och fraktstyckeoods med frakt att betala.

Innan utlösta notiser insändas till kontrollkontoret (se Gxf del
särtryck 223 a, art 794:1) skall beräknad vikt summeras från notiserna,
ilgods för sig och fraktgods för sig. De erhållna summorna skola påfö
ras bl Kk 467.

b. Samtrafik.

1) PaketQods.

Summa antal kollin på bl 6406.0 (303 D) i pakettarifferna a, b, c, d
resp e multipliceras med 3, 5, 10, 15 resp 20, varigenom beräknad
vikt för varje pakettariff erhållas. De erhållna viktuppgifterna skola
sunmieras, och summan skall påföras bl Kk 467.

2) Ilstycke- och fraktstyckeoods med frakt betald och frakt att betala.

Innan utlösta notiser insändas till kontrollkontoret (se Gxf del I, sär
tryck 223 a, art 792:2) skall beräknad vikt sumneras från notiserna, il-
gods för sig och fraktgods för sig. De erhållna suimnorna skola pårdras
bl Kk 467.

1091-1094. (Reservnr)

Ändrin^stryok nr 31 a (U blad)
Gällando fr o a den 1 deo 1935
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C. REDOVISNINGS- M FL HANDLINGARS

INSÄNDANDE.

InsfinAainifs- 1095;!. Redovisningshandlingar m m fdr trafik med internationella
tid. fraktsedlar skola insändas månadsvis till SJ kontrollkontor de dagar

och i de särskilda kuvertpåsar^ som framgå av nedanstående bestämmel
ser. Redovisningarna skola avse närmast föregående månad. Finnes in
tet att redovisa^ skall redovisningshandling icke insändas.

Avsända och mottagna listor skola vid insändandet vara sorterade i
samma ordning^ som de uppförts på redovisningshandling, och, beträf
fande trafik med kontinenten, inlagda i vederbörande sammandrag.

Anm. Redovisningshandlingar m m för trafik med svenska fraktsedlar
skola från Haparanda gränsen och Trelleborg gränsen insändas enligt
bestämmelserna i Gxf del 1, särtryck 223 a. Jfr dock mom 7 hör nedan.

2. Den 3 i varle månad.

1 kuvertpåse, bl Kk 375.

Journal över avsända efterkrav i direkt trafik med utlandet, bl
6403.5 (369 U), svartskriften.

Anm. Beträffande journal över avsända efterkrav i direkt trafik med
utlandet, bl 6403.5. (369 D) avseende efterkravsbelagda paketgodssänd-
ningar till Danmark och Norge, se dock mom 5 b.

3. D®5-4_i_varie^månad.

1 kuvertpåse, bl Kk 4p75.

Godssamtrafik med nordiska länderna.

Specifikationer över avsänt gods, bl 6410.10 (397 D).
Sammandrag över avsänt gods, bl 6410.6 (397 F)c

Avsända il- och fraktgodslistor - i svensk-finsk godssamtrafik inkl
belastningslistor (se art 136)- svartskrifterna.

Specifikationer över avsända belastningslistor, bl 6410.9 (369 Z 6),
svartskrifterna.

Avsända belastningslistor, bl 633.16 (369 J 1), svartskrifterna.

4. B§S-iQ-i-Y§Ll§_5l5§d.

1 kuvertpåse, bl Kk 475.

Godstrafik med kontinenten.

Specifikationer och sammandrag över avsänt gods, bl 6410.15 (369 Y 5),
svartskrifterna.

Avsända il- och fraktgodslistor, svartskrifterna.
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Specifikationer b'ver avsända belastningslistory bl 6410*9 (369 Z 6) ̂
svartskrifterna*

Avsända belastningslistor^ bl 633*16 (389 J 1)^ svartskrifterna*

5*

I kuvertpåse9 bl Kk 475*

a* Gränsentrafik med stationer i Sveriqeé

Specifikationer över avsänt ilgods (lév djur)/fraktgods^ bl 6410*11
(397 O 2).

Specifikationer över mottaget ilgods (lev djur)/fraktgods^ bl 6419*12
(397 0 3).

Sammandrag över avsänt/mottaget ilgods (lev djur)/fraktgods^ bl 6410*7
(397 0), svartskrifterna och kopiorna*

Avsända il- och fraktgodslistor - inkl belastningslistor (se art 136)**
svartskrifterna.

Mottagna il- och fraktgodslistor - inkl belastningslistor (se art 136)-
vilka upptagits i redovisningen*

b. Godssamtrafik med de nordiska länderna.

Specifikationer över mottaget gods^ bl 6410.13 (397 E), svartskrifterna*
Sammandrag över mottaget gods> bl 6410.8 (397 G).

Mottagna il- och fraktgodslistor - i svensk-finsk godssamtrafik inkl
belastningslistor (se art 136)- vilka upptagits i redovisningen.

Specifikationer över mottagna belastningslistor^ bl 6410*9 (389 Z 6),
svartskrifterna.

Mottagna belastningslistor^ vilka upptagits i redovisningen.

Förteckningar över paketgods 7^^ svenska stationer i trafik med Dan
mark, bl Kk 46Q^K

Förteckningar över paketgods 7^^ svenska stationer i trafik med Norge,
bl Kk 4682^*

Förteckningar över paketgods från danska stationer i trafik med Norge,
bl Kk 4681^

Förteckningar över paketgods från norska stationer i trafik med Danmark,
bl Kk 4682".

Förteckningar över paketgods från norska stationer i trafik med Norge,
bl Kk 4682^.

Journal över avsända efterkrav i direkt trafik med utlandet, bl 6403*5
(389 U), avseende paketgodssändningar med efterkrav i trafik med Danmark
och Norge, svartskriften och första kooian^)^ (Not l)-3), se omst sida.)

Ändringsiryok nr 31 & (U blad)
(rällando fr o B den 1 doo 1935



1) Insändas endast av gränsenstationerna mot Danmark
2) " " Norge
3) " " " " " Danmark och Norge

"  " " Danmark samt av Trelle
borg gränsen

5) " " " " " Finland
6) " " " Trelleborg gränsen
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6. QSS_23.i.varie,månad,

I kitvertpåse> bl Kk 475.

a. Godstrafik med kontinenten.

Specifikationer och sammandrag över mottaget gods^ bl 6410.14
(389 Z 5), svartskrifterna.

Mottagna il- och fraktgodslistor^ vilka upptagits i redovisningen.

Specifikationer över mottagna belastningslistor, bl 6410.9 (389 Z 6),
svartskrifterna.

Mottagna belastningslistor, vilka upptagits i redovisningen.

b. Övriga handlingar.

Dppbördssammandrag för godstrafik med utlandet, bl 6410.16 (397 N).

Ömkarteringsjournaler, bl 6410.3 (391 A) och bl 6410.2 (391 B),
svartskrifterna.^^ |

Omexpeditionsjournaler, bl 6410.1 (391 K), svartskrifterna.^^

Uppgift över ej kreditetade omkarteringar bl 6411.1 (342 F), svart- |
skriften.

7 • Q®5-25^i_varie^månad.

1 kuvertpåse, bl Kk 475.

Viktredovisning vid Trelleborg gränsen för sändningar med svenska
fraktsedlar, bl Kk 467, svartskriften."^

Insändnings- 1096. 1 art 1095 nämnda handlingar skola insändas såsom vanlig
eätt. tjänstebrevsförsändelse eller såsom tjänsteilgodssändning till Kungl

Järnvägsstyrelsen, Kontrollkontoret, Stockholm C, i mom 3-7 nämnda
handlingar till Avd för utländsk godstrafik, KkGu, och i mom 2 nämnd
handling till Avd för trafikuppbörd och kassatjänst, KkT. Härvid sko-
la för ändamålet avsedda, i art 1095 angivna kuvertpåsar användas.

Då redovisningsmaterialet är av större omfattning, skall det insändas
antingen i paket, varvid kuvertpåse lämpligen anbringas på paketet
som adress, eller i särskild låda.

1097-1099. (Reservnr) ^


