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NQ 16/1949 • 

653 
A 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m h d a 

franB tällning till ÅlEmds landsting med fört-.:1-"'<?; 

till landskapslag angående ändring av land:c:l~:·,~· - -· 

lagen om utverkande av tillstånd ti 11 föra:ns -'j.s_ L~ · 

tnnde av vissa nöjen samt hållande av spelauto

m~ t och pennin~automa t, ut färd ad den 5 jv .. ni 1D45. 

Uti 6 ~ av lanclskapslagen den 5 juni 1945 om utverkande av tillstånd 

till fö.ranstaltande av vissa noJen samt hållande av spelautomat och pen

ningautomat stadgas, att i penningar utfallande vinst från penningautomat 

får utgöra högst; 5 mark. Så har även varit föresl-{rivet i riket ända till 

för nrg ra månaC.er s'3dar... .. Till lanaskapsniitr.nä.ens · kiinnedom kom nyligen, att 

de pennini;;tmtmnater, vilka den för välgörendG ändamål bildade 11 Penningau

toma.tförening;en11 med nv lands.kapsnämnden erhållet tillstånd uppställt uti 

särskilda rest~uranter och kafeer i Mariehamn, ändrats så, att högsta ut .... 

fallande vinsten utgjoI1de 50 mark. På grund nv att sådan pem:n.ingautomat 

icke överens stämde med föreskrifterna i 6 § av landskaps lagen den 5 juni 

1945, meddelades av polismyndigheterna förbud mot deras användning. De 

ändrade be st ämmelserna i riket grundade sig på en ändring av 5 ~ i för

ordningen angående penningautomater, given den 26 maj 1944, enligt vilken 

det ankommer på ministeriet för inrikesärendenQ att fastställa högsta be~ 

loppet av der. vinst, som på en gång får utfnlla från penninge.utomat. på 

grund av denna fullmakt har ministeriet fastställt ifrågavarande högsta 

belopp till 50 mark. För att smidigast få till st8nd ensartade bestämmel

ser i iRndskApet och riket BngÅende .penningnutom8ter och andra automate~, 

där vin sten e .i utgnrP- s 8 v penninq:or; 1rore n e t en lig;t l.".nd skr:1psniiran dens 

mening på sin plats, att land skapsnämnden finge bes tämmo. högst a vJ.ns ten 

från penningautomater samt värdet av den vinst som fr~~ annan automat ut~ 

faller. I.andskapsnämnden finge då möjlighet att, så snart kännedom erhål..

li ts om ändrade bestämmelser i riket, före skri vo. motsvar2nde ändring·2r i 

landskapet, varigenom onödigt ~röjsmål samt irritation hos vederbörande 

r-iutom.gtinhehavare och må:händ8 förlust i penning0r kunde i görli•gaste mån 

undvikas. 

Hänvisande till förestående får landskapsnäm...'1.den vördsammast förelägga 

lnndstinget till antagande nedanstående 

L11ndskapslag 

angående ändring av land3lrn.pslag en om utverlrnnde av tillstånd ti 11 för

ansto.J:tnnde av vissa nöjen samt hållande nv spelnutonmt och penningauto

met, utfärdad den 5 juni 1945, 

I enlighet med Ålc ndslandstings beslut stadgas ntt 5 och 6 §§ i l and

skapslagen den 5 juni 1945 om utverkande ov tillstå nd till förenstaltande j ! 
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av vissa nöjen sam!:; h~llende- av spelautomat och penningautomat ( 11 /tö'~ 

skola erhålla fö ljana e änr'lrade l "Vr'le lse: 

5 ~. 

Tillstånd att hålla till allmänt begagnande mot avgift i 10 ~ av 

gällande lag om stämpelskatt avsedd för nöjesändamål tillverkad automat 

eller arman dylik anordning, med \undantag av sfilan, vid vars begagnande 

kan utfalla vinst 1 penningar, skall sökas hos polismyndighet. 

Värdet av vinst, som från automat eller annan dylik anordning på en 

gång utfaller, fastställes av landskapsnämnden .. 

6 ~· 
Tillstånd till hållande av penningautomat, vann ed avses sådan i 10 ~ 

av gällande lag om stämpelskatt nämnd, för nöjesändamål tillverkad auto

mat, som står till begagnande emot avgift el ler annan därmed jämförlig 

anordning, vid vars begagnande kan utfalla vinst i penningar, gives av 

landskapsnämnden och må beviljas blott en för välgörande ändamål bildad, 

vederbörligen registrerad förening. 

Landskapsnämnden fastställer högsta beloppet av den vinst, som på en 

gång för utfalla från penningautomat, 

Penningautomat .må ej hållas utom hus, . ej heller i handelsbod eller 

annan sådAn lokBT, f'örst.uQ'.i:i P1lnr st<:i.118, dit barn ut':ln fullvuxen följe

slaga re äga tillträde eller som för e trädesvis besökes av mindre bemedlade 

per~oner. 

Denna landskapslag skall tillämpas från och med den l juli 1949. 

Mariehamn den 8 juni 1949 • 

.På l a ndskapsnämndens vägnar: 

Lantråd 

I, 


