
Nr 10/1971. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y
r e 1 s e s framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 
om härbärgerings- och förplägningsrörelser. 

Gällande landskapslag om härbärgerings- och förplägningsrörelser 
(7/63) trädde i kraft den 1 juni 1963. Lagen har därefter ändrats 
den 20 april 1966 (15/66), då förutom annat vissa nya benämningar 
av härbärgeringsrörelser infördes. Det har emellertid visat sig att 
lagen numera är föråldrad och icke längre motsvarar den utveckling 
som under senare år ägt rum inom turistnäringen. Den snabba ökningen 
av .antalet turister har bland annat medfört att bristen på bäddar 
blivit påfallande stor särskilt under högsäsong, trots en betydande 
tillväxt av investeringar på detta område. Den stora efterfrågan på 
bäddar har möjliggjort uthyrning av i vissa avseenden undermåliga bo
städer, något som kan få en hämmande effekt på näringen som sådan och 
därför om möjligt borde stävjas. 

För en fortsatt utveckling av turistnäringen är det enligt land
skapsstyrelsens uppfattning av särskild betydelse att landskapet skaf 
far sig ett gott namn i fråga om inkvarterings- och förplägningsresur
serna . För en framgångsrik marknndsföring är det dessutom ett villkor 
att uppgifterna om de till uthyrning erbjudna bostäderna motsvar ar det 
verkliga förhållandet och att bostädernas nivå svarar mot begärda pri~ 
ser. I sådant syfte föreslår landskapsstyrelsen att i landskapet för 
härbärgerings- och förplägningsrörelser skulle införas ett helt nytt 
klassificeringssystem, som icke enbart skulle omfatta de turistanlägg
ningar, för vilkas bedrivande fordras tillstånd, utan även på frivillig 
väg användas för enskilda stugor och privatrum, som hyres ut till tu
risterna ~ 

För att uppnå .en enhetlig tillfoapning av de nya klassific eringsnor
merna skulle förslag till klassificeringen uppgöras av ett sakkunnig
organ, synenämnden, som skulle ha tre fasta medlemmar, med hela land

skapet som verksa.lllhetsområde. Förutom dessa skulle tre adjungerade 
medlemmar som representanter för de lokala polis-, brand- och hälso
vårdsmyndigheterna kallas till nämndens syner. 

Synenämndens verksamhet skulle vara av rådgivande art. Den skulle 
verka som rådgivande orgg,n för l andskapsstyrels en och de lokala polis-, 
hä lsovårds- och brandmyndigheten1a. Beslutanderätt skulle tillkomma 
synenämnden endast i ett fe.11~ nämligen då det gäller interimistiskt 
tillstånd att öppenh.åll"D.. :r·5relse till dess landskaps styrelsen slut
ligt avgjort ärendet . 

Synenämndens måhända viktigaste uppgift skulle dock vara at t fö r 

I 
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landskaps styrelsen föreslå den klass till vilken ny eller ändrad r ö

relse skulle hänföras. Kl c-,;33 ificeringe'i1 skulle ske på basen av regler 

som landskapsstyrelsen utarbetar och dels vara obligatorisk och dels 

frivillig. Den frivilliga klassif i ceringen skulle verkstä llas av den 

som nämnden därtill utsett medan landskapsstyrelsen slutligt fast

stä ller klass för de rörelser f ör vilkas bedrivande erfordras till

stå nd. Den frivilliga klassificeringen skulle s å ledes omfatta stugor? 

som i cke ingår i stugbyrörelse 5 och privata bostadsrum. 
Avsikten är att turismens förtroenderåd skulle utarbeta förslag 

till klassif iceringsnormer, varefter dessa fastställes av landskaps

styrelsen. Normerna skulle innehålla ett stort antal -klasser, vari genom 

möjligheter ges för att i tillrä cklig omfat~ning beakta olika slag av 

bekvämligheter och aktiviteter. 

Landskapsstyrelsen har dock icke varit enig om vilka rörelser 9 som 

skulle vara f öremål för obligatorisk klassificering. En minoritet i 

landskapsstyrelsen har nämligen ans ett, a tt samtliga kategorier av 

härbä rgeri ngsrörelser endast på anhå llan av rörelseidkaren skulle 

undergå klassificeringsförfarandet. 

Till grund för beredningen av föreliggande lagförslag har dessutom 

legat rikets förordning den 25 juli 1969 om härbärgerings- och för

plägningsrörels er (J!'J!,S 502/69). 

Turismens förtroenderå d och Ål a nds turistförening har avgivit ut

låtanden över f öreliggande lagför slag. 

Detaljmotivering. 

Landskapsstyrelsen föreslår en ändring av lagens uppställning s å 

at t bestämmelser om härbärgeringsrörelser ingår i 2 ka p. och om f ör

plägningsrörelser i 3 kap. 

Uppdelningen av härbärgeringsröre l s er i skilda kategorier har--_bety

delse särskilt då det gäller att av namnet kunna sluta sig till rörel- 

sens standard och prisklass. Med avvikelse från vad som gäller i riket 

föreslår landskapsstyrelsen dock a tt härbä rgeringsrörelse skulle vara 

hotell 9 motell 9 pensionat, gä sthern öch vandra rhem samt campingrörelse 

och stugbyrörelse. Beträffande förplägningsrörelserna föreslås däre mp t 

ingen ändring av nugällande uppdelning. 

Behov av en ytterligare uppdelning av hotell föreligger på grund ''~. 

av a tt en del hotell inriktar sig på vissa grupper av gäster. Sålunda 

föreslås a tt hotell, som smntidig t uppfyller fordringarna på motell, 

skulle vara ber 2.ttigade att använda ben ämningen "motorhotell", hotell, 

som icke är f örena t med första k l a ss restaurang, "turisthotell" och 

hotell , till vi l ket anslutits s peciella kongressutrymmen, "kongress
hotell 11. Förutom hotellrörelser upptar l agför slagets 3 §kategorierna, 
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motell , pens ionat? gästhem och van drarhem. 
Campingrörelse upptogs som en sä rskild kategori av härbärgerings

röre-lser genom landskapslagen av_ år 1963. Denna reglementering har 

medfört en stando.r .dförbättring av dessa rörelser, varför lan.dskaps

styrelsen nu föreslår en sådan ändri ng att som campingrörelse skulle 

betraktas all uthyrning av t ä ltpla tser eller platser för campingvag

nar, förutom då plats upplåtes f ör högst fem sällskap. 

Antalet stugor för uthyrning och såkallade stugbyar har under se

nare å r ökat i betydande omfattning .• Då det är svårt att enligt gäl

lande lag hänföra stugbyar till någon särskild kategori av härbärge

ringsrörelser, föreslår landskapss~1relsen införandet av en ny katego-

ri av s ådana r örelser, nämligen stugbyr__örelse. För att en rörelse skall I 

kunna betecknas som stugbyrörelse förutsättes dock minst fem uthyr

ningsstugor i anslutning till varandra. 

Förutom den obligatoriska kla ssificeringen varom stadgas i 14 § 

1 mom. skulle sås om nämnts även en frivillig klassificering kunna 

verkställas enligt de av landskapsstyrelsen fastställda grunderna. 

Dylik klassificering skulle gälla enbart enskilda stugor och privata 

ru m, som un:Je:r turistsäsongen uthyres till turister . Frivillig klassi

fic ering skulle verkställas av en eller flere personer, närmast nämn

dens sekreterare eller ordförande, som synenämndens fasta medlemmar 

förordnat. 

Bland de rörelser som faller utru.1för gällande lags tillämpningsom

råde är säsongartad uthyrning av bostäder eller i samband därmed 

stående lokaliteter, ifall an talet rum som sam ti<;ligt k_an uthyras under

stiger fem .. Då den säsongartade uthyrningen av privatrum till turister · 

är rätt omfattande särskilt i JYiariehamn och dess omgivning, anser land

skapsstyrel sen det vara befogat, att hyresvärdarna för dylika privat

rum skulle vara skyldiga att hos polischef anmäla om uthyrningen, innan 

verksamheten vidtager. Polischefen samt brand- och hälsovårdsmyndig

heterna skulle ges rätt att under· vissa förutsättningar inspektera 

dylika bostäder. Ifall vid s ådan förrättning konstaterade brister icke 

avhj ä lpes inom föreskriven tid ? skulle myndigheterna dessutom vara 
berättigade att -förbjuda användning en av l ägenhet för uthyrning åt 

turister-. 

Uthyrning av rum i enskilda hem, som icke är säsongartad och således 

närmast avser uthyrning till underhyresgäster, skulle däremot liksom 

tidigare falla utanför lagens tillämpningsområde. Icke ens anmälnings

plikt skulle föreligga i dylika f all. 
Genom ändringen av 29 § skulle stängningstiden för kafeer ändras 

till klockan 24. 

\ 
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De i 43 § upptagna bestämmelserna om resandekort innebär att 

i landskapet bosatt person icke l ängre skulle vara skyldig att· ifyl

la dylikt kort vid hotellvistelse. 

Tillkomsten av en synenärnn c1 , som icke består av enbart lokala 

företrädare för vissa rnyndigheter 9 skulle icke inverka på polisens 9 

h ä lsovårdsmyndigheternas eller brandmyndigheternas befogenheter visa

vi ifrågavarande rörelser. Syne:nö..inn den skulle också fungera som ett 

rådgivande organ för dessa lok2la myndigheter. 

I jämförelse med tidigare gällande stadganden är ändringarna i 

övrigt närmast att anse som kompletteringar och förtydliganden, för 

vilka landskapsstyrelsen icke ansett ytterligare rnoti vering nödvändig. 

Med hänvisning till det ovan onförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga lm1dstinget till antagande 

\ 
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L a n d s k a p s 1 a g 

01.0. härbä rgerings- och förplägningsrörelser. 

I enlighet med illands landstings beslu.t stadgas: 

l kap . 

Allmänna Ei.tadganden. 

1 §. 
Hä rtärgerings- och förplägningsrörelse må med nedan stadgade undan 

tag bedrivas endast med tillstånd av landskapsstyrelsen. Därvid skall 

iakttagas stadgandena i denna landskapslag och med stöd av . densamma 

utfärdade bestämmelser. 

2 §. t 

Med h ärbärgeri:pgsrörelse avses i denna lag rörelse, som tillhanda- . l 
hå ller gäster möblerade rum med eller utan servering av mat eller för

friskningar. 

Med förplägningsrörelse avses i denna lag rörelse, som tillhanda

håller allmänheten :inat och förfriskningar i för ändamålet reserverad 

lokal eller på för dylikt ändamål reserverad plats. 

2 kap. 

Härbärgeri:q_g_8-rörelser. 

3 §. 
Hotell ä r en h ä rbärgeringsrörelse 9 som uppfyller höga anspråk och 

är förenad med restaurang av för.sta klass ell~r med servering av mat 

och förfriskning a r på motsvarande nj_vå för hotellets gäster. Hotell 9 

till vilket anslutits speciella 'kongressutrymmen, må använda benämningen 

kongresshote~l. Hotell, som uppfyller i denna lag stadgade fordring ar 

på motell~ må använda benämninge:n mo torhotell. Härbärgeringsrörelse 9 

som eljest uppfyller fordringarn a på hotell taen som icke är förenad 

· med restaurang av första klass eller servering på motsvarande nivå 9 

må bedrivas under benämningen tur~s~hotell. 

Motell är en härbärgeringsrörel.s e 9 som främst betjänar personer 

vilka f ärdas med motorfordon och uppfyller höga anspråk samt är för

enad med resi:Burrm g eller med servering på motsvarande nivå av mat 

eller förfrisknin gar för gästerna 9 e ller dä~ gästerna har möjligheter 

att själva tillreda sin mat. 

Pensionat ä r en under denna benämning bedriven, med helpension kom

binera d härb~r~eringsrörelse 9 som uppfyller medelhöga anspråk. 

Gästhem ä r under denna benämning eller benämningen resandehem, tu

rist- eller b~listhem eller gästgiveri eller annan liknande benämning 

bedriven hä rbä:'geringsrörels e 9 som s amtidigt kan vara förenad med för

plägningsrörelse. 
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Vandrarhem ä r en härbärgeringsrörelse på anspråkslös nivå, vars 

syfte ä r att bereda gäster nattkvarter huvudsakligen i form av rnass

inkvart e ring. 
Om servering av mat och förfriskningar i samband med annan härbär

geringsrörelse än hotell och motell 9 däres t denna verksamhet icke be

drives i form av s ärskilt klassificerad förplägningsrörelse, gäller 

i tillämpliga delar vad nedan är stadgat om rna tservering och kafe. 

4 §. 
~..P..il}gröre:J-f?.e. kallas sådan härbä rgeringsrörelse, som avser uthyr-

ning av tältplatser eller platser för campingvagnar. 

Campingrörelse 9 som drives i samband med annan härbärgeringsrörelse 9 

anses icke såsom sä rskild rörelse, men bör uppfylla för campingrörelse 

stadgade krav. 

Såsom campingrörel se räknas icke upplåtande av tältplats eller 

plats för campingvagn för sammanl2gt högst fem sällskap. På sådan rö

relse må benämningen campingplats eller liknande benämning icke an

vändas. 

5 §. 
Stu&byrörelse ä r en under ben i=i.nmingen stugby eller liknande benäm

ning bedriven härbä rgeringsrörelse 9 som avser uthyrning i förvärvs

syfte av minst fem fri tidsstugor i anslutning till varandra. 

Stugbyrörelse 9 som drives i S8mband med hotell- eller motellrörelse 9 

anses icke . såsom särskild rörelse , men bör uppfylla för stugbyrörelse 

stadgade krav. 

3 k c:,p. 

Förplägning~rörelser. 

6 §. 
Re~t~~a~g ä r en förplägningsrörelse av hög standard, där särskild 

uppmä rksamhet fästes vid matens kvalitet och servering samt vid gäs
ternas trivsel. 

Ma!§~:cverin__g ä r en under denna benämning eller benämningen matbar, 

matsal eller annan liknande beni::!.nming 9 huvudsakligen för servering 

av ma t bedriven f örplägningsrörelse 9 som uppfyller medelhöga anspråk. 

Kafe är en under denna benämning eller under benämningen kaffestuga , 

kaffebar eller annan liknande benämning bedriven förplägningsrörels e 9 

där det huvudsaklj_g en serveras ko,ffe 9 te och andra förfriskningar med 

eller utan bakverk eller smörgåsa r . Kafe må av landskapsstyrelsen be
viljas tillstånd att servera mat, om rörelsen förfogar över tillräck

liga, godtagbara tillrednings- eller serveringskök och utrymmen för 
förvaring av mat. 

I 

· i 
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Såsom i 3 mom. avsett kafe anses icke serveringsställe som har sitt-

pla tser vid b6rd f ör högst 15 personer, d ärest serveringen icke sker 

i en f ör rörelsen reservera d s ä r sk i ld lokal. Angå en de sådant serve

r i ngsstä lle gä lle r vad i 12 § är sta dgat. 

7 §. 
Om i loka l 9 ,som är i regis trer2.d förenings besittning, bedrives 

förpl ä gningsrörGls e 9 vilken såsom gäster har endast medlemmar i för- I 
eningen och dera s personliga gäster, må landskapsstyrelsen på ansökan 

av föreningen godkä nna rörelsen s å som klubbrestaurC!-.!IB· 

Har ej klubbrestauraugs ägare eller innehavare beviljats tillstånd 

a tt bedriva allmän förplägningsrörelse, må klubbrestaurangen icke an

v ändas för anna t än i 1 mom. nämnt ä ndamål. 

8 .§. 
På förplägningsrörelse vid st2tioner för land-, sjö- och lufttra

fik tillämpas sta dg andena i denna lag med de undantag som föranledes 

av tra fikens art och den korta tid allmänheten uppehåller sig på sta

tionerna. Landsk npsstyrelsen skall på anhållan av sökanden efter att 

ha hört synenämnden i sitt tillstå ndbeslut bestämma, huruvida och på 

vilka villkor det på dylik station skall vara tillåtet att med sam

tycke av stationens innehavare anordna servering av mat och förfrisk

ningar även annorstä des ä n i den f ör ändamålet godkända lokalen. 

9 §. 
Angå ende bedrivande av förplägningsrörelse ·ombord på passagerarfa r

tyg gä ller i ti llärnpliga del ar vad i denna lag stadgas. För servering 

av rn2 t och förfris kningar åt passa gerare i annat fortskaffningsmedel er

fo r dra s ick e tillstå nd. 

10 §. 
För tillfä lligt bedrivande a,v f örplägningsrörels e skall tillstånd 

s ök a s ho~ l andskapssty.relsen, såvida rörelsen kommer att bedrivas l äng

r e tid än 30 dagar. Vid beviljande av tillstånd må avvikelse göras från 

stadgandena i deDna lag samt såd 2n a lättnader beviljas, som med hänsyn 

till rörelsens tillfä lliga n a tur och tillbudsstående möjligheter be

finns l ämpliga. I andra fall ska ll a:nmä lan om rörelsens bedrivande 

göras hos chefen för polisdistriktet och hos hä lsovårdsmyndigheterna. 

Polischefen må efter att ha h ört hälsovå rdsnämnden beviljn inneha

v a re av förplä gningsrörelse tillstå nd att under en tid av högst tre 

mån a der anordna servering ä ven i rörelsens andra än för servering god-

kä nda utrymmen eller i anna n loka l eller på annat ställe, även om ut~ 

ryrnrn.et icke är godkänt som serveringsutrymme. 

. I . 

J 
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11 §. 

123 

I förplägningsrörelse må även OiJ sådan rörelse bedrives i samband 

med härbärgeringsrörelse under öppethållningstiden till förtäring 

annorstädes saluföras färdig mat och förfriskningar av det sla g som 

seT-veras dä r samt livsmedel och e.llrnänna bruks- och konsumtionsförnö

denheter o Vid dylik försäljning gäller dessutom Vad därom är särskilt 

stadgat. 

I hä rbä rgeringsrörelse 9 som j_c ke är förenad med förplägningsrörelse, 

må i 1 mom. avsedd försäljning 2nordnas 9 såvida försäljningen sker 

i rörelsens lokaliteter och endnst åt egna gäster. 

J...1andskapsstyrelsen utfärdar n ii rrnare bestärnmels er angående i 1 och 
2 rnom. avsedd försälj~ing. Beträff2nde alkoholdrycker skall dock iakt

tagas vad om dem är särskilt st2dga t. 

12 §. 
För bedrivande av i 6 § 4 mom. avsedd rörelse och sådan förpläg

ningsrörelse 9 dä r det jämte förfr j_skningar serveras färdiga ma tpor

tioner, vilka genom grillning eller uppvärmning i själva serverings

lokalen iordning~~lls för servering 9 behöver i denna lag stadgat 

tillstå nd icke sökas 9 om rörelsens för serveringen avsatta yta är 

högst 20 kvadratmeter. 

Innan :verksali1heten vidtager 9 sk o.11 sådan rörelses innehavare hos 

polischefen och hä lsovårdsmyndigheterna göra skriftlig anmälan inne

hålla nde uppgifter om 

1) det n81Un under vilket rörelsen bedrives 9 den kommun där rörelsen 

är belä gen och qess adress; 

2) ägarens namn och adress; 

3) den persons n amn och adress som svarar för rörelsens skötsel ; 

4) de förnödenheter som sä ljes i rörelsen; 

5) i rörelsen begagnade anordningar; samt 

6) ytan av r örelsens lokal. 

Till anmälan skall fogas planritning över rörelsens lokal i skala 

1:50 eller 1:100. 

Rörelse må icke öppnas 1 förrä n hä lsovårdsmyndigheterna godkänt 

dess lokal för ändamålet. 

13 §. 
Försiggå r serverj_ng av mat och förfriskning a r annorledes än ti 11-

fälligt till kunder vid flyttbart förstiljningsställe, skall tillstånd 

till serveringen utverkas av landsLapss tyrelsen. Vid beviljandet av 

tillstånd skall i -l:;j_llämpliga del a r gälla vad i denna lag är stadga t 

om bedrivande av förplägningsrörelse. Inspektion verkställes, om ej 

landskapsstyrelsen annorlunda bestämmer, av synenämnden. I tillstånds

beslutet skall utöver vad i 22 § ä r stadgat nämnas de villkor som pröv2s 
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böra uppställa s för rörelsens bedrivande. 

4 k ap. 

Gemensamma sta dganden. 

14 §. 

På förslag av synenämnden skall landskapsstyrelsen, då den beviljar 

tillstånd att bedriva annan härbärgeringsrörelse än vandrarhem eller 

annan förplägningsrörelse än l{lubbrestaurang och i 10 § avsedd rörelse 9 

beroende på rörelsens kvalitativa ni vå, hänföra rörelsen till en sär

skild klass . Nä rrilare bestämmelser angående dylik :klassificering utfär

das av landskapsstyrelsen. 

15 §. 

Sta dganden a i denna lag tillämpas icke 

1) på semeoterby, hem för mödrar eller annat liknande vilo- eller 

rekre a tionshem, som upprätthålles i vård~ eller understödssyfte, ej 

heller på avgiftsfri eller med ringa avgift bela gd härbärgering av 

hemlös a i s e.mrna syfte; 

2) på så dant v andrarhem eller anna t härbä rgeringsställe som huvud

s akligen uppr2tthålls för härbä rgeri ng av skolungdom samt medlemmar 

av ungdoms- 9 idrotts-, exkursions- och andra sådana organisationer, 

såfrrunt icke v ru1dra rhemmet elle r hQrbärgeringsstället upprätthålls 

i förtj änstsyfte; 

3) på så dan t ä ltplats som enligt 4 § icke är härbärgeringsrörelse 

smnt på hä rbä r ger i n g inom camping- och dä rmed j ämförligt område i 

byggna der i vilka h ögst tio personer kan inkvarteras samtidigt i varj e 
byggna d ; 

4) om enskild person säsongarta t i förtjänstsyfte i sin bostad eller 

i s amb and dä rmed s t å ende lokaliteter upplåter möblerade rum med eller 

utan helina ckordering till turister eller exkursionsdeltagare, såvid a 

antalet s ängplats er för gä ster i c k e överstiger 15; 

5) på uthyrning av fri tidsstugor till l ä gre an tal än fem; 

6) på tillfä llig härbärgering av gäster; ej heller 

7) på sjukvå rds- och med dem järnfprlig a vårdanstal ter, för vilkas 

upprä tthållande f ordras s ä rskilt t i llstå nd . 

. Angående hä rbä rgeringsvEir k s amhet som avses i 1 rnom. 1-6 punkterna 
skall , i fråg a om verksarnhe t som a vses i 6 punkten do ek end a st om iri-

' kvarte r ingen varar l ängre tid ä n s j u dagar innan verksamheten på börja s , 

görci.s skriftlig anmälan hos poJ,.isch efen. Om skä l därtill föreligger, 
må pol i schefen, bran d- och hä lsovårdsmyndigheterna inspektera den för 

I 

l I 



- 10-

inkvartering avsedda lägenheten jämte serviceutrymmen och till dem 

hörande anordningar. Kons ta te ras vid inspektion en eller senare om

ständigheter, som äventyrar brand.säkerheten eller den personliga sä

kerheten, eller sanitära brister och avhjälps icke bristerna inom den 

tid och på det s ä tt vederbörande ri1yndighet bestämmer, må myndigheten 

förbjuda användningen av l ägenheten för härbärgeringsverksamhet. 

Utrymmen i enskild person tillhörig bostad? som användes för i 1 

rnorn . 4 punkten nämnd uthyrning s2,;a1t fri tidsstuga, som användes för i 

1 mom. 5 punkten nämnt ändamål, må på ansökan klassificeras på sätt i 

14 § stadgas. Sådan klassificering verkställes slutlj.gt av den eller 

de personer, som synenämndens f2st2 ledamöter därtill förordnat. 

16 §. 
Bedrives i enskilt hem f örvä rvsverksamhet, vars syfte är att till

handahålla andro. tin anförvanter lilöb l erade rum under hela åre t, skall 

sådan verksmnhet icke anses såsom härbärgeringsrörelse, om högst fyra 

rum reserverats f ör hyresgäster. Tillstånd till bedrivande av sådan 

rörelse behöver icke utverkas, s åvida lägenheten icke försetts med ut åt 

synligt ti lll~änne,gi vande om rurnsu thyrning. 

17 §. 
Stadgande::na i denna lag till i:i.rnpas icke 

1) på förvärvsverksamhet, som b edrives i enskilt hem eller därmed 

jämförlig enskild l ägenhet , såsom förening eller klubb tillhörig l ä

genhet, och som o..vser servering 2v lila t och förfriskninga r dagligen el

ler fortlöpande på bestämda tider 7 om serveringen bedrives endast mellrm 

klockan 7 och klockan 21 och de ds.gliga gästernas antal i allmänhet ick e 

överstiger 15; 
2) på centra l matservering eller -kök i bostadshus med servering en

dast för husets invånare ; 

3) på servering av mat och f örfriskningar i l ä roanst alt för elever , 
l~rure och anna n personal; 

4) på Servering i lokal, som tir i sta tens, l a ndskapets, kommuns eller 

a11n ctn arbets givD..re s besittning, CL§" servering anordnas ute-slutande föi.-:. 

personer vilka h ör till arbetsgiv2.rens persona l och der a s gäs ter, Etve11 

om serveringen överlå tits till annan , eåvida rörelsen icke bedrives så? 

att den ä r j ämf örlig me d förpHi.gningsrörelse, för vars bedrivande er

fordra s tillstå nd; 

5) på f örplägningsrörelse på tj_llfä llig eller rörlig a r be tsplats, så

som i s amband med byggnads- eller vägarbetsplats, om rörelsen anlit a s 

endas t av a rbetstagare på a rbetspl a ts en; ej heller 

6 ) på servering för medlemmar och deras gäste r i lokal, som tillhör 

av studeran de bilda d regis trer2.d :för enj_ng. 

1! 
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5 k 2p . 

Ansökan om tj_llstå nd. 

18 § 0 

Tillstå nd a tt bedriva h ä rbä r g eri ngs- och f örplägningsröre lse må 

bevilja s finsl~ medborgare som r å der över s i g o ch sin egendom samt 

finsk t bolo.g 9 8.J1delslag, förenin g eller 2nna n sammanslutning eller 

a n .s t a l t e lle r stiftelse ävensom s t a ten, l andska pet, kommun? f örsam

ling och a nna t offentligträ tt s l ig t samfund. 

1a1 I I 

Sök ande ska ll uppfylla i 3 § landsk~ipslo..gen den 10 apri1 1957 on 

r ä tt a tt idka n ä :dng i lELndskape t J\l and ( 11/57) stadgade förutsätt-~ 

ningar 9 dä r icke landskapsstyrelsen b eviljat sökanden särskilt till

stå nd till n ä ring sutövning j_ l an dskapet enligt 4 § sagda lag. 

Tillstå nd må p å ansökan bevil jo..s :för viss tid, för vis-st tillfä lle 

elle r a tt g ä lla f ortlöpande vissa d a g a r eller ett visst anta l g å nger 

i månaden. 

19 §. 
I 18 § n ämnt tj_llstånd skall s ökas skriftligen hos landskapsstyrel

sen. Tillstånd a tt bedriva förpl ö,gningsrörelse ombord på passagerar~ 

farty g skall s ök a s hos l a ndska psstyrelsen om f a rtyget är registrer at 

i l a ndskapet, eller om det icke ä r registrerat,. s åvida dess f akt i ska 

hemort ä r inom 18Ildskape-S. 

20 §. 
Landska psstyrelsen sk all beträ f f ande a nsöka n inhä mta utlå tande av 

polis chefen för vederbörande p olis distrikt och andra som den finne r 

anledning att h ör a i saken. 

Är rörelsen a vs e dd att omf a tt2 j ä mväl utskä nkning av alkohol, gäl_,. 

ler beträ ffande godkännande av ru1sva rig förestå nd a re vad i 26 § 2 morn . 

ä r sta dgat. 

Ansökan ska ll orn e del bart avs l å s, Om landskaps styrelsen p å grund av . 

handl i ngarn a i ti,rendet eller i 1 ii10Ino n ämn g.a utlå tanden finner att 

n ä ri ngsti llstå nd icke kan . bevil ja. s. I a nna t fall skall l andskapsstyrel

sen f örordn a orn syn en ä mndens in spektion a v lokalen s å snart denna ä r 

f ä rdig och inre dd . 

21 §. 
Uppfyller r ö rel s en i denna l ag o ch med stöd därav utfärdade bestäm

mel s er u ppstä llda villkor, må synenämnden på ansökan tillå t a interimis

tisk t öppenhå llande av rörelsen tills landska psstyre lsen avg jort ä r e n 

det angå ende n ä ringstillstå ndo Såd an t interimistiskt öppethå llande ska ll 

bevilj a s f ör viss tid, högst s e x må nader. 

22 §. 
Tillstå nd att bedriva h ä rbä r g eri ngs- eller förplägning~rörelse 

ska ll beviljas 9 om i denna lag och med stöd dä rav utfä rda d e bes t ämrae l-
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s er faststä llda f örutsättningar fö:r beviljande av tillstånd föreligger. 

I beslutet ska ll angivas vm:a som beviljats tillstå ndet, rörelsens 

art och klass 9 var rö:i;-el sen ä r belä g_en 9 den affärslokal som har god-

känts för ä ndamå let 9 under vilket namn rörelsen -kommer att bedrivas 

samt rörelsens ansvariga förestå nc1 e:1. re och hans eventuella ställföre

trä dare. I beslutet skall även rörelsens största tillåtna antal gäs

ter anges. Till beslutet skall fog a s ett exemplar av de ritningar 

och beskrivninga r som å tföljt 2,ns ölrningen. 

Beslutet skall även innehålla c)vriga av landskapsstyrelsen me d stöd 

av denna lag utfärdade bestännnelser om rörelsen och dess bedrivande. 

En avskrift cW beslutet och ett exemplar av ritningarna och be

skrivningarna skall av landsk aps styrelsen tillställas chefen för po 

lisc1is triktet och hälsovårdsnämnden i kommunen. 

23 §. 
Ni:iringstillstånd gäller enda ,st den i beslutet nämnda r'.:5relseidkaren 

och loka len. Vid ombyte av rörelseidkare skall den nya rörelseidkaren 9 

om ej anna t ä r stadgat i 24 § 9 söka nytt tillstånd med iakttagande 

i tj_llärnpliga del a r av vad ova n 8,r stadgat. Ny inspektion verkställes 

likvä l icke i loka len 9 om ej .ls21 dskapsstyrelsen annat förordnar. 

Förening som erhållit tillstå nd att hålla klubbrestaurang, även 

om denna drives me d stöd av all1118,nt tillstånd för restaurang, må 

uppdraga rörelsens skötsel eller dGl därav å t person eller samman

slutning 9 sor;1 godkänne ,s av landskap,sstyrelsen. Utskänkes i klubb

restaurang a nd;:ca a lkoholdrycker Ltn mellan öl 9 skall v ad i 26 § 2 morn. 

ä r stadgat äga tillämpning. 

Är avsikten a tt flytta i verksamhet v a rande rörelse till annan 

lokal 9 a tt utvidga dess loka l eller att ändra rörelsen till rörelse 

av_ anna n i denna l ag nämnd art eller ock att företaga byggnadstekniskR 

ä ndringar, som avviker frå n godL:fö1c1a ri tningar 9 skall därtill ut

verka s l anc1s1mps s tyrelsens tillstån d med i akttagande i tillämpliga 

del <::1,r av v a d ovm1 ä r stadga t, I dessa f a ll skall landskapsstyrels en 

pröv2 huruvida ny inspektion av lokalen ska ll förrättas . 

24 §. 
Rörelseidkares dödsbo eller konkursbo ä r u tan nytt tillstånd berä t

tiga t a tt för avveckling av boet fortsätta rörelsen under ett års 

~id räknat frå n rö relseidkarens död eller den dag konkursen inleddes . 

Avlider enskild rörelseidkare, som varit ansvarig föreståndare 

för sin rörelse, och ha r r ö relsen ingen annan anr.v~rig föreståndare, 

å ligger det den som omhä ndertagi t boet att hos polischefen anmä la 

om vem som tillfä lligt svara r för rörelsens skötsel. 

r 
I 
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Har företagare blivit försatt i konkurstillstånd, skall stadganc1e

na i 2 monL iiga motsvarande tillL~:111pning på rörelsens skötsel, likväl 

så 9 att däri nfö.md anmälan skall göras av bo förvaltare. 

Angående godkännande av ny ansvarig föreståndare gäller vad i 30 § 

är stadgat. 

25 §. 
Inn0,n i denna lag avsedd rörelses verksamhet vid tager~ skal::i_ däror.1 

göras i landskapslagen om rätt att idka näring i landskapet Ål2nd 

(11/57) förutsatt näringsanmäl211. 

Angå en de anmälan av rörelsen till handelsregis tret gäller vad d2r

om iir ,stirokil t stadgat. 

Upphör rörelse, dkall den som bedrivit rörelsen därom anmäla hos 

landskapsstyrels en inom två må112der. 

Tillstånd att bedriva rörelse skall anses ha förfallit, om rörel

sens verks8lnhet vo.,ri t avbruten unde:r ett års tid, såframt icke land

skaps styrelsen på ansökan 9 som il1 lö,n:ma ts under denna tid, medgivit 

längre avbrott. 

6 kc\p. 

Ansvaret för skötseln av rörelsen. 

26 §. 
I denne:, .Lc-J,g av.sedd förpliigni:L1gsrörelse, för vars bedrivande erford

ras tillstånd, skall bedriv2s under uppsikt och ledning av en ansva

rig föreståndare som godkL1nts av 1Emdskapsstyrelsen. Såsom ansvarig 

föreståndare för h~rbärgerings- och förplägningsrörelse, som äges 

av enskild näringsidkare 9 må godkännas även annan än ägaren. 

Är rörelsen avsedd att omfatta jämväl utskänkning av andra alko~ 

holdrycker ö..n mellan öl skall nti.rj_ngsidkaren på sätt därom är särskilt 

stadgat hos länsstyrelsen anhålla om godkännande av ansvarig före

ståndare och ställföretr.Sdz_:,i'e för honom. 

27 § 

llnsvarig föreståndare svarar för att rörelsen bedrives i enlighet 

med denna lag samt övriga stadgBnden och bestärt1melser om härbärgerings

och förplägningsrörelser. 

28 §. 
Rörelses ägare .eller annan ansvarig föreståndare må icke utan till~ 

stånd av landskc::psstyrelsen samtidigt vara ansvarig föreståndare för 

två eller flera i denna lag avsedda rörelser. 

J_Jandskapsstyrelsen må på fr21TI,stiillning av ägaren godkänna flera 

ansvariga föreståndare för rör el sen 9 varvid rörelsens ekonomi-, ser

ch hä:cbtirgeringsverks21nhet eller annan del av verksamheten 
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nå hs sin egen ansvariga föreståndare. Är :rörelsen omfattande eller 

bedrives den i olika våningar eller på olika avdelningar, må ansvaret 

även begränsas till en viss avskild del av rörelsen. 

Landskaps styrelsen må förordna, att den ansvariga föreståndaren 

skall ha en eller flera ställföreträdare, vilka ansvarar för rörelsen 

vid förfllil för a:i.1svariga föreståndaren. Utslciinkes i rör els en andra 

alkoholdrycker än mellanöl 9 skall ansvariga föreståndaren alltid ha 

ställföreträdare. 
g 29 :::I. 

Av ansvarig föreståndare och hans ställföreträdare fordras 

1) att han är finsk medborgare; 

2) att han råder över sig sjQlv och sin egendom; 

3) att han genom sin utbildning eller tidigare verksamhet må an

ses ha den erfarenhet och yrkeskunnighet som erfordras för skötseln 

av rörelsen eller av del eller avdelning därav; samt 

4) att 11·3.n till sina personlj_ga egenskaper 1~1åste anses lämpad att 

vara ansvarig föreståndare. 

särskild2. skäl må landsko.psstyrelsen såsom ansvarig föreståndare 

godkiinna 8.ven m1no.11 än finsk medborgare, som el je st uppfyller i 1 rnm-1. 

nä~nda fordringar. 

Landskapsstyrelsen skall om ansvarig föreståndare inhäwta polis~4 

chefens utlåtande. 

30 §. 
Avgår den ansvariga förestånd2ren eller frånträder han eljest syss

lan 9 skall ansökan om godkännande av ny ansvnrig föreståndE,re inom 

tre :månader efter det han lämnat sin syssla ingivas ti 11 landskaps

styrels en" 

SB.knas ansv2,rig föreståndare 9 skall ställföreträdaren eller, om iivon 

sådan saknas, enskild idkare 9 s8.:iiE'1anslutnings verkställande direktör 

eller 9 om sådan j_cke finnes 9 motsvarande funktionär ansvara för sköt

seln av rörelsen. 

7 knp. 

Rörelses öppethålli"2:lC!:oe och bedrivande. 

31 §. 
}:'örplö.gningsrörelse må ,öppnas tidigast klockan fem. 

I samband med hotell eller raotell godk8.nd förplägningsrörelse ,res

taurang, klubbrestaurang och i 12 § avsedd förplägningsrörelse, där 

färdiga portioner serveras, h&lla öppet till klockan ett och öv-

riga rörelser till klockan 24. 
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32 §. 

1 J 

Polischefen må på ansökan förliinga i 31 § stadgade öppethållnings

tider ~ dock i samma tillstånd för högst två dagar i följd. 

I1andskapsstyrelsen må på ansölcic::,n förlänga i 31 § stadgade öppet

hållningstider för viss tid. Gäller ansökan rörelse, i vilken alkohol

drycker utski::Lnkes 9 skall alkoholbolagets utlåtande i saken inhämtas. 

l1andskapsstyrelsen må bevilja Jcillstånd att hålla förplägningsrö~ 

relse öppen nattetid för dem som arbetar på eller färdas längs viktig 

trafikled sarnt för personer i 2,rbete även annorstädes, förutsatt att 

rörelsen icke utom i 31 § nämnd öppethållningstid utskänker andra 

alkoholdrycker hn mellanöl. Betr5ffande tiden för utskänkning av E1el

lanöl skall av alkoholbolaget utfiirdade bestthuDelser iakttagas. Om 

rörelse utskänker eller ä:c.mar börjs, utskänka mellanöl eller andra 

alkoholdrycker 9 skall alkoholbolo.,gets utlåtande i saken inhäliltas. 

Om undantagsförhållanden eller andra synnerliga skäl det kräver 9 

må de i 31 § stadgade öppethållningstiderna förkortas. 

Landskapsstyrelrrnn skall unde::crätta polischefen om förenämnda be

slut och 9 ou beslutet gäller röreJse där alkoholdrycker utskänkes, 

tiven alkoholbolaget. 

33 §. 
Utan hinder av stadgandena i detta kapitel Då landskaps styrelsen 

förlEinga i 31 § nfö~mda öppe thållnJ.ngstider genom att bevilja förpläg

ningsrörelse tillstånd att hålla öppet på natten, när detta med hän

syn till turisttrafiken eller c_w 0J1dra dylika skäl prövas av behovet 

påkallat. Bedriver rörelsen utsldinkning av alkoholdrycker, skall i 

saken alkohol bolagets utlåtande L:ihän1tas. Landskapssty rels en må ut

färda detaljerade bestämmelser och uppställa erforderliga villkor 

f,ör ,serveringen. 

34 §. 
]'örpli:igningsrörel se, som bedr:i_ ver utskänkning av andra alkohol

drycker än nellanöl, rnå mottaga ny:J, gäster senast 45 minuter och andra 

förplägni:qgsrörelser senast 30 iJ.1j_nuter före rörelsens i denna lag 

stadgade stängningstid. 

Har förplägningsrörelses öppeth[illningstid förlängts, förlänges 

rätten att 1nottaga nya gäster i uotsvarande i~1ån, såframt icke den 

ii1ync1ighet som besluter om förl2,ngningen annorlunda bestämmer. 

Förplägningsrörelse som bedrj_ ve:c utskänkning av andra alkoholdrycker 

än mellanöl rnå icke upphöra med serveringen av r.Jat, så länge utskänk

ningen av alkoholdrycker pågår. Angående utskänkning av mellanöl gäl

ler dock vad d2.ro:i11 är särskilt stadgat eller föreskrivet. 
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35 §. 
I härbärger:i.ngsrörelse må serve r:ta mat och förfriskningar till 

där boende och dera s gäster. Angående alkoholcrycker gäller likväl 

vad om dem. är s ä rskilt stadga t eller föreskrivet. 

36 §. 
Stadg8J'.1dena i detta kapitel 0111 öppethållningstid och mottagande 

av gäster gäller icke förplägningsrörelse på stationer för land-, 

vatten- och lufttrafik. Landskapss tyrelsen äger rätt att i tillstånds

beslut eller efter behov eljest meddela bestföcJ.lli.elser om sådan rörelses 

öppe thållningstider. 

37 §. 
Förplägningsröre lse må icke bedri_ vas i rum som samt_idigt är bebott 

eller stå r i sådan förbindelse r,1ed bostads- eller annan lägenhet att 

s ani t ä ra olägenheter kan uppstå . 

I utrymme 9 som står i förbindelse med handelsrörelse, må i denna 

lag avs edd förpl tLgningsrörelse bedrivas 'J om detta icke medför sani t iira 

ole.genhe ter. 

38 §. 
Angående anordnande av offentliga nöjestillställningar i härbärge

rings- och f ö rplngningsrörelse gä ller vad därom är särskilt stadgat. 

39 §. 
Ar det för u ppr ä tT;hå llande av ordning eller för bevarande av rö-

relsens standard påkallat; äger idkare av härbärgerings- och förpl äg-

ningsrörels e sa111t rörelsens personal rätt att vägra störande person 

till trä de och a tt förvägra s å dan person mat och förfriskningar s amt 

att vid behov avläg sna honom. Berusa d person må icke ges till träde 

till förplägningsrörelse. 

Angående utsk~i.nk:ning av alkoholdrycker gäller vad därom är särskilt 

stadgat eller föreskrivet. 

40 §. 
I härbärgerings- och förpl i:igningsrörelse må med polischefens till

stå nd anordnas b e.sarer, försä lj1r.ng sutställningar och meJi -d,em jämför

liga tillställningar . Tillstå nd fordras dock icke för att i reklarnsyf'"" 

te utstä lla varor i affärslokalen. 

41 §. 
I h ä rbä rgeringsrörelse skall uppg ift om pris och betjäningsavgift 

för v ar je gä strum finnas synligt anbragt i rummet eller på annat s ä tt 

skriftligen bri_ngas till gä sts ldinnedom. 

I förplä gningsrörelse skall pris lista över den mat och de drycker 

som serveras finnas framlagd. Av denna skall även betjäningsavgiften 

frari1gå . 
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Härbärgerings- och förplägningsrörelse skall på begäran tillhanda

hålla räkning eller kvitto . I rörelser, son bedriver utskänkning av 

alkoholdrycker, skall dock alkoholbolagets bestämmelser iakttagas. 

42 §. 
Härbärgerj_ ngs- och f örplägningsrörelses nanm, reklam, skylt eller 

annat dylikt k iinnetecken må icke innehålla något som kan ge en vilse

ledande bild av rörelsens art eller klass. 

43 §. 
I härb~rgeringsrörelse skall föras bok eller kartotek över gästerna ~ 

För gäs t .soo anländer till härbä rgeringsrörelse skall genom hans egen 

eller inkvarterarens försorg ifylla s ett enligt av minis teriet för 

inrikesärendena f astställt formulä r uppgjort resandekort, vilket, un

dertecknat av gästen, genom r örelsens försorg skall inlämnas till po 

lischefen eller av honom förordnad funktionär dagen efter ankomstdagen, 

såfrarn t icke polis chefen medger l ängre tid för inlärnnandet. Ifall 

gästen h ar sin i lagen orn befolkningsböcker (FFS 141/69) avsedda hem

ort inom landskapet, behöver dyljJ.cc resandekort icke uppgöras. 

Föreligger sk i?, l att betvivla rjJct igheten av de uppgifter gäst l ärrmat 

om sin person, skall detta ofördrö jligen medde las polischefen. 

Beträffande andra utlänningar i:in danska, isländska norska och svens-

ka medborgare, skall avfärdsanrniil sn l ämnas hos polischefen eller av 

honom förordnad funktionär dagen efter avf'.ärden, såframt icke polis

chefen medger l ängre tid för inlfonnandet o Landskapsstyrelsen må medde

la bestämmelser om på vilka orter och av vilka slags rörelser motsva-:

rande avfärdsanrnii l an skall görCJ.s också om andra gäster. 

Närraare bestämmelser ow förande av resandebok eller ·-kartotek sow. 

avses i 1 mora.och ou de anteclrnigo,r som skall göras däri samt erforder-

1,iga andra bestämmelser om till i:i.mpningen av denna paragraf meddelas 

av landskapsstyrelsen. 

8 k ap . 

TilJ_s__yp. 

4~- §. 
Tillsynen över denna l ags efterlevnad ankorn.wer på l andskapsstyrel

sen, synenärnnden , polischefen i vederbörande polisdistrikt sant brand
och h iilsovårdsrnyndigheterna. 

IIIed uppdrag a tt bi träda landslrn.psstyre ls en i fråga om i 1 mom . 

näm1d uppgift s o.rnt att verkställa syner och uppgöra förslag till klas

sifi cering av i denna l ag avsedda rörelser tillsätter landskapsstyrel-
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sen för fyra år i sänder en synenä.rn:nd. Synenämnden består av tre 
fasta ledamöter 9 bland vilka landskapsstyrelsen utser ordförande och 
viceordförande sarnt av tre för varje syneförrättning adjungerade 
ledamöter. Som ncljuuc,,orac1e ledamöter fungerar polischefen i vederbö
rande polisdistrikt, brandchefen i vederbörande kommun och kommunens 
hälsovårdsinspektör, eller, om sådan saknas 9 av hälsovårdsnämnden 
utsedd person. Å trJinstone en av ni:hnndens fasta ledamöter skall utses 
bland företrädare för turistnäringen. För synenämnden skall landskaps

styrelsen fastställa ett reglemente. 

45 §. 
För härbärgerings- och förplägningsrörelse må polischefen på eget 

initiativ eller på ansökan av den som bedriver rörelsen förordna den
ne själv eller person i hans tjänst till ordningsman, i fråga om vil
ken i tillämpliga delar gäller vad om ordningsmän vid nöjestillställ

ningar är stadgat. 

46 §. 
Över de näringstillstånd som beviljats med stöd av denna lag skall 

landskapsstyrelsen föra kartotek eller annat register, vari antecknas 
det narnn under vilket rörelsen bedrives, rörelsens art, klass, adress 
och ägare. I registret skall även införas uppgifter om rörelsens lo
kal och det tillåtna antalet gäster samt om rörelsens ansvariga före
stt'mdare och der2,s ställföreträd8.re samt göras anteckningar om land

skapsstyrels ens åtgärder i fråga 0111 rörelsen. 
Landskapsstyrelsen skall uto.n dröjsmål till vederbörande polischef 

och Ålands turistförening översända uppgifter om alla anteckningar i 

registret, som hänför sig till de näringstillstånd vilka beviljats för 
bedrivande av hotell, motell, pensionat och gästhem, stugby samt res
ta,urang. Liknså skall landskapsstyrelsen, om rörelsen bedriver eller 
ämnar bedriva utskänkning av andra alkoholdrycker än mellanöl, till
ställa alkoholbolaget en avskrift av tillståndsbeslutet samt meddelande 
om godkännande av ansvarig föreståndare och ställföreträdare för denne. 

Polischefen skall enligt uppgifterna från landskapsstyrelsen föra 
ka~totek eller annat register över rörelserna inom sitt distrikt. 

4 7 §. 
Har i rörelses som avses i denna lag, yppat sig missbruk, sanitära 

missförhållanden eller oordning, har rörelsens lok~l eller inventarier 
i väsentlig mån förfallit eller har rörelsens standard sjunkit med av
seende på mat eller servering eller den publik som anliter rörelsen, 
äger landskapsstyrelsen befogenhet att tilldela vederbörande varning, 
nedflytta rörelsen till lägre kHtegori eller klass, inskränka rörelsens 
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öppeth&llningstider eller för viss tid stänga rörelsen eller den av

delning 2v rörelsen där rc1is sförhL\1landen yppat sig. Är mis sförhållan

dena av allvarlig art eller fortf2r eller upprepas de oaktat ovan 

närnnda åtgärder~ :L'lå landskapsst-yrclsen helt och hållet stänga rörel

sen eller avdelning därav och återkalla motsvarande näringstillstånd. 

Är rörelsen i 7 § avsedd klubbrestaurang 9 skall landskapsstyrelsen 

efter omständigheterna pröva huruvida föreningens näringstillstånd 

skall återkallas för all tid eller för viss tid eller om å terkallandet 

skall gälla endast tills förestundarskapet för rörelsen överlåtits 

till en aY landskapsstyrelsen godkänd ny restauratör. Innan landskaps

styrelsen skrider till ovan i detta moment avsedd åtgärd, skall veder

börande höras. 

Har den som bedriver i 6 § ~· rnom. eller 12 § avsedd rörelse för

surilll1at att iakttaga de stadganden och bestämn1elser som gäller rörel

sen, eller har i rörelsen yppat sig rnissbruk 9 sanitära missförhållan

den eller oordning 9 har polischefen rätt att tilldela vederbörande 

varnh1{.:,. Är rnissbruken och oordnj_ngen av all varlig art eller fortfar 

eller upprepas oaktat ovan nännda åtgärder, må landskapsstyrelsen på 

framställning av polischefen, efter att ha hört näringsidkaren, för

korta rörelsens öppethållningstj_d eller stänga rörelsen för viss tid 

eller för~alltid. 

Landskapsstyrelsen rnå 9 innan den vidtager i l mom. avsedd åtgärd, 

förordna syneni:i,mnden att verkst~illa ny inspektion av rör el sen. 

48 §0 
Visar sig ansvarig förestånd2re eller ställföreträdare för honom 

oli=iL1plig för sin syssla eller framgår det att vederbörande sköter sina 

åligganden endast skenbart, sk2,11 landskapsstyrelsen efter att ha hört 

vederbörc:rnde återkalla godkännandet. 

Får polischefen kännedom om att ansvarig föreståndare eller ställ

företrädare för honom blivit dömd till straff för brott, som kan göra 

honom olämplig för sysslan, sk2ll polischefen anmäla saken hos land

skapsstyrels en. 

49 §. 
Landskapsstyrelsen skall om åtgärder som angives i 47 och 48 §§ 

och domstolsutslag som kommit till dess kännedom göra behörig anteck

ning i det i 46 § nämnda registrGt samt, om åtgärd drabbar rörelse 

som bedriver utskö,nkning av alkoholdrycker, anmäla saken till alkohol

bolaget. 
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9 knp. 

Straffstadgo.nden. 

50 §. 

133 

Bedriver någon rörelse, som enlJgt denna lag får bedrivas endast 

r:ied tillstånd utan att b.a erhållit sådant? straffes han sås om i land~ 

skapslagen orn rätt att idka näring i landskapet Åland är stadgat. 

Den soB på annat sätt bryter mot stadgandena i denna lag eller mot 

bestäilllTielser som utfärdats med stöd därav dömes till böter,. såframt 

för brottet icke annorstädes är stadgat strängare straff. 

10 kap. 

Ändringssökande. 

51 §. 
Över beslut? sori.1 med stöd av denna lag meddelats av polischef, må 

besvär anföras hos länsstyrelsen inom trettio dagar från delfåendet. 

Polischefens beslut skall oavsett besvären iakttagas, såfrar11t ej läns

styrelsen annorlunda förordnar. 

52 § • 

.Angående sölrnnde av ändring i la...ndskapsstyrelsens och länsstyrel

sens beslut gäller vad därom är siirskilt stadgat. I landskapsstyrelsens 

beslut, varigenom varning tillc1el2ts ~ må ändring icke sökas. 

11 ko.p. 

Särskilda stadganden. 

53 §. 
Utöver vad j_ denna lag och rc1ed stöd av densamma utfärdade bestärn·

rnelser är stadgat skall beträffande härbärgerings- och förplägnings

rörels er iakttagas vad om uppr8,tth~Ulande av allmän ordning och säker

het samt branc1s1ikerhet och hälsovård är särskilt stadgat och före

skrivet. 

54 §. 
På förplägningsrörelse som bedrives helt eller delvis utomhus el

ler annorstädes iin i en lokal~ skall i tillämpliga delar gälla stad

gandena i denna lag. 

55 §. 
Tillståndsbeslut eller styrkt avskrift därav samt denna lag och 

med stöd därav givna föreskrifter skall hållas tillgängliga i härbär

gerings- och förplägningsrörelse. 

56 §. 
Medför i2kttt2gcmdet av denna lag eller med stöd därav givna bestti.111-

melser oskäliga. kostnader eller ;rvsevärd olägenhet vid näringens ut

övning3 må landskapsstyrelsen i enskilda fall bevilja lättnader. 
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57 §. 

t4a 

Nä rmare bestämmelser angående verkstä lligheten och tillämpningen 

av denna lag utfii.rdas genom landsko.;psförordning . 

58 §. 
Denna landskapslag träder i kraft den 1 maj 1971, och genom den

s amma upphäves lc=mdskapslagen den 4- april 1963 om härbärgerings- och 

förpl ä gningsrörelser (7/63) jämte dä ri senare företagna ändringar 

samt 36 § landskapslagen den 15 juli 1952 angående ordningsstadga 

f ö r landsbygden i landskapet Ål2nd (32/52). 
StadgGndena j_ denna lag tilli:irnpas på rörelse som bedrives med 

stöd av redsn beviljat tillstå nd, dock så 9 att tillståndshavaren icke 

ä r skyldig att företaga genom denna lag förutsatta ändringar. 

Marieharnn~ den 4 mars 1971. 

vägnar: 

Lagberedningssekreterare \S~~. 


