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Landskanslag om hälsovården. (m 17/1967). 

ÅLAN DS LANDSKAPSSTYRELSE 
KAMRERARKONTORET 

21 augusti 67. Till Ålands landsting. 
Mariehamn , den ........... ........................... ....... 19 ...... . 

Landskapsstyrelsen har vid föredragning den 17 augusti 1967 

beslutat att återkalla sin framställning till Landstinget med förslag 

om utverkande av ett extraordinarie tilläggsanslag för elektrifie

ringen av landskapet, N:o 16/67, dagtecknad den 17 mars 1967, då 

landskapsstyrelsen efter omprövning av frågan avser att till Lands-

tinget överlämna en ny framställning i samma ärende. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd (~. 
Isaksson 

Landskapskamrer I~/ ~ -
,,,,·/Z Be~ik Gus a n 



m 17/ 1967 . 

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 hälsovården. 

Vid senast e höstsessi on antog landstinget landskaps lag om hälsovår

den på landskaps s tyr elsens framställning (framst. 11/1966, lagutsk.b et . 

12/1966, st . utsk.bet. 21/1966). Sedermera har Republikens President den 

7 april 1967 beslutat, att landstingets nämnda be s l ut skall förfalla. 

Republikens ~res idents beslut i ärende t är av följande lyde ls e~ 

"Till Ålands landskapsstyrels e. 

Ålands landsting har de n 21 november 1966 fatt at beslut om antagande 

av l a ndskaps lag om hälsovården . 

Vid föredragning i statsrådet i dag har Jag, efter att hava i nford

rat Högsta domstolens utlåtande i ärendet, över vilket även Ålandsdele

gationen ~vgivit sitt yttrande, funnit , att f ör evarand e landstingsbe

slut hänför sig till lagstiftning e n ~ngående hälso- och sjukvårdent på 

vilket område landstinget järrilikt 13 § 1 mom. 16 punkten självstyre1se-

1'agen för Åland tillkommer lagstiftningsbehöri ghet med, förutom andra , 

nedan närmare a n givna begränsningar. Förvaltningen rörande häl so- och 

sjukvården ankomme r dels på landskapets och dels på rikets myndigheter 

såsom därom stadgas i 19 § självstyre ls e lagen och förordningen den 8 

februari 1945 angående ordnande av de förvaltningsgrenar, som hänför a 

sig ti ll hälso- och s jukvården inom landskapet Åland. Si stnämnda s tad

ganden hava beaktats i l andstingsbeslut e t . I l andstingsbes l utet ingåen

de stadganden om vit e och annat äventy r ävensom om bötesstraff falla 

enl i gt 13 § 1 mom. 11 punkten jämväl inom l andstingets ko mpetens, så

vitt fråga är om landstingets lagstiftningsbehörighet underliggande de

lar av hälso- och sjukvård en. Till övriga delar äro sistnämnda stad

ganden liksom även i landstingsbeslute t ingående stadganden rörande 

frihe t sstraff, rättegångs- och ut s ökningsväsendet samt åligganden för 

statens myndigheter av rikslags tiftningsnatur, men emedan de i sak ära 

överensstämmande med motsvarand e stadganden i rikets lag hava de för 

vinnande av enhetlighet och överskådlighet med stöd av 14 § 4 mom. 

självstyrelselagen kunnat upptagas i l andstingsbes lutet. 

Landstingsbeslutet innehåller jämväl stadganden rörande epidemier 

och andra smi ttsamma sjukdomar, på vilket område lagstiftningen jäm

likt 11 § 2 mom. 15 punkt en själ vstyrel selagen ankommer på rikets lag

s tiftande organ. Berörda stadganden böra sålunda i sak överenss t ämma 

med motsvarand e rikslagstiftning. I 36 ~ landstingsbeslutet föreskrives 

emeller tid , att om kommuns skyldi ghet att anskaffa fasta epidemisjuk-
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platser är stadgat i landskapslagen om centralsjukhus. ~nligt 3 § 2 mom . 

landskapslagen den 1 augusti 1946 om centralsjukhus för landskapet Åland 

bör varje kommun hava fasta epidemisjukplatser i centralsjukhuset, lands

kommun en sjukplats för varje begynnande tvåtusental samt Mariehamns 

stad en sjukplats för varje begynnande tusentvåhundratal mantalsskriv-

na invånare, men kan för kommun likväl av särskilqa ~~äl · fastställas 

ett mindre antal sjukplatser, såsom i rikslag därom stadgas. Jämlikt 

36 § i den i riket gällande hälsovårdslagen den 27 augusti 1965 skall 

stad eller köping för varje påbörjat antal av 2.000 invånare samt lands

kommun för varje påbörjat antal av 4.000 invånare vid sjukhus förfoga 

över en sjukplats, på vilken vid behov patient med smittsam sjukdom kan 

vårdas. Förläggningen av dessa sjukplatser skall underställas medicinal

styrelsen för godkännande. Ministeriet för inrikesärendena må dock på 

ansökan bevilja kommun lättnad i eller befrielse från .nämnda skyldighet. 

Landstingsbeslutets ifrägavarande stadgande överensstämmer sålunda icke 

med sistnämnda stadgande i rikets hälsovårdslag, utan kommunerna i land

skapet hava på ett område, där landstinget saknar lagstiftningsbehörig

het, åvälvts skyldigheter enligt andra grunder än de i riket gällande. 

Dessutom saknas bestämmelser om, att förläggningen av ifrågavarande sjuk

plats er skall underställas medicinalstyrelsen. I anseende härtill måste 

landstinget i berörda. avseenden anses hava överskridit sin lagstiftnings
behörighet. 

På grund av det ovan anförda har Jag med stöd av 14 § 2 mom. själv

. styrelselagen för Åland beslutat förordna, att förevarande landskaps

lag skall förfal.l a; vilket Landskapsstyrelsen härmed till kännedom med
delas. 

Helsingfors, i Statsrådet den 7 april 1967. 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

Urho Kekkonen 

Justitieminister A. Simonen." 

På grund härav föreslår landskapsstyr els en, att Landstinget måtte 

anta_ga ett nytt lagförslag, vilket i övrigt är helt likalydande med 

landstingets nämnda beslut, . men där 36 § erhållit av Republikens Pre

sidents beslut påkallad ändrad lydelse. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd
samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om hälsovården. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 §. 
Den högsta ledningen av och tillsynen över den alJ..männa hälsovården 

tillkommer dels landskapsmyndigheterna, dels vederbörande rikmnyndig
heter1 enligt vad därom är särskilt stadgat. 

Angående de läkare och andra myndigheter, som för hälsovården på 

Åland äro tillsatta, stadgas i landskapslagen om den allmänna hälso

vården i landskapet Åland. 

2 §. 
Landskapsläkaren skall leda och övervaka den a llmänna hälsovården. 

Vid landskapsläkarens byrå finnes en landskapshälsoinspektör. 

3 §. 
~ommun skall draga försorg om den allmänna hälsovården inom dess om

råde. 

4 §. 
Landskapostyrelsen ~kall följa med hälsovärd~förhållandena och vid

taga erforderliga åtgärder för att förmå kommunala och övriga myndighe

ter samt enskilda personer och samfund att fullgöra för dem i denna lag 

.eller med st öd därav stadgade skyldigheter. 

2 kap. 

Om tätorter. 

5 §. 
Med tätort avses i denna lag Mariehamn samt sådap del av landskommun1 

som på grund av nuvarande eller väntad tätbebyggelse fastställts till 

tätort i den ordning, varom i 6 § stadgas. 

6 §" 
Kommunalfullmäktige mä besluta , att visst område i landskommun skall 

vara tätort. Sådant beslut bör underställas landskapsstyrelsen för fast
ställelse. 

Då landskapsstyrelsen av hälsovårdsskäl finner det erforderligt att 
förklara område som tätort , skall landskapsstyrelsen efter att hava 

hört kommunalfullmäktige fatta beslut därom, 

Om återkallande av beslut oro t ät ort ~amt ändring av gränser för tät
ort beslute s på enahanda sätt. 

I denna paragraf avse tt beslut av landskapsstyrelsen skall genom kom-
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munalstyrelsens försorg offentliggöras så1 som om kung örande av kommu

nala meddelanden är stadgat. 

3 kap. 

Om hälsovårdsnämnd. 

7 §. 
I varje kommun skall tillsättas en hälsovårdsnämnd . 

Har kommun i samarbete med andra kommuner ordnat gemensamt handhavan

de av samtliga hälsovårdsfrågor, må för dessa kommuner utses en gemensam 

hälsovårdsnämnd, som kan fungera som sammanslutni ngen13 styrelse. Vad i 

denna lag är stadgat om 'kommun måi sådant fall tillämpas på det gemen

samma distriktet. 

På hälsovårdsnämnd ankommer att utöva tillsyn över den allmänna häl

sovården i kommunen. 

Hälsovårdsnämnden ~kall även draga försorg om av kommunen ano~dnad 

sjukvård och medicinsk rehabilitering, såvitt annan myndighet icke till

satts härför, samt övervaka av enskilda anordnad sådan verksamhet.i kom-

mu:r:ien. 

8 § .. 

I Mariehamns stad består hälsovårdsnämnden av stadsläkaren, stads

ingenj ören, stadsveterinären och en av stadsfullmäktige utsedd annan 

med byggnadsverksamheten förtrogen stadens tjänsteman samt minst tre av 

stadsfullmäktige för fyra år i sänder utsedda medlemmar. 

I landskommun består hälsovårdsnämnden av kommunalläkaren, kommunal

veterinären, där sådan finnes, och en av kommunalfullmäktige föroTdnad 

medlem av byggnadsnämnden eller en med byggnadsverksamheten förtrogen 

kommunens · tjänsteman samt minst tre av kommurialfullmäktige för fyra år 

i sänder utsedda medlemmar. 

Kommunens fullmäktige förordna för fyra år ordförande och viceordfö-

· rande i nämnden , Vid förf51ll för båda utses ordförande för tillfället 

av nämnden. 

Nämnden sammanträder så ofta sådant erfordras, ·dock minst en gång i 

månaden i Mariehamn samt minst var tredje månad i landskommun .. Nämnden 

vore också pliktig att sammankomma utan dröjsmål, när landskapsläkaren, 

magistraten, län.sstyrelsen eller landskapsstyrelsen av särskild anledning 
påyrkar detta .. 

Kallelse till sammanträde skall tillställas medlemmarna genom ordf ö
randens försorg. 

Ej må i hälsovårdsnämnden ärende företagas till avgörande, där icke 

mera än halva antalet medlemmar äro närvarande. 

Omröstningar och val i nämnden förrättas öppet. Säsom nämndens beslut 
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anses den mening, som flertalet omfattar. Falla rösterna lika, avg ör 

ordförandens röst. 

9 §. 
Landskapsläkaren, distriktsveterinären, landskapshälsosyster-barn

morskan, landskapshälosinspektören och hälsovårdsnämnd underställd 

tjänsteman äro icke valbara till hälsovårdsnämnd. 

Landskapsläkaren, distriktsveterinären, landskapshälsoinspektören 

och landskapshälsosystern-barnmorskan äro berättigade att närvara vid 

hälsovårdsnämnds sammanträden och äga därvid yttranderätt, men icke röst

rätt. De böra även,. där de sådant päyrka, fä sin mening antecknad till 

protokollet. Landskapsläkaren och distriktsveterinären äro även berätti

gade att :päyrka, att nämnden i brådskande ordning sammankallas f ör att 

behandla av dem anmält ärende. 

10 §. 
I kommun eller i 7 § nämnt distrikt skola inrättas en eller vid be

hov flera hälsoinspektörstjänster, som lyda under hälsovårdsnämnden • 

. Landskapsstyrelsen mä bevilja kommun tillstånd att upprätthålla hälso

inspekt örst jänst såsom bisyssla, såsom uppgift för viss tjänsteman eller 

såsom för flera kommuner gemensam befattning, då skäl därtill anses före

ligga. Därjämte kan landskapsstyrelsen, så länge samtliga kommuner i 

landskapet på grund av rådande brist på utbildade hälsoinspektörer ej 

kunnat anställa kommunal hälsoinspektör, anförtro landskapshälsoinspek

t?ren vissa, .. pä kommunal hälsoinspektör ankommande uppgifter 1 såvida 

detta kan äga . rum utan olägenhet för landskapshälsoinspektörens egent-

. liga uppgifter. 

Den t som utses till innehavare av hälsoinspektörstjänst, bör hava 

av medicinalstyrelsen godkänt utbildning . 

11 §. . 
Kommunen äger rätt att i landskapsbidrag, beroende på kommunens eko-

nomiska bärkraft, erhålla minst 20 och hög st 75 procent av hälsoinspek

törens avlöning samt av nödiga utgifter, föranledda av resekostnader 

och dagtraktamenten ävensom av pension. 

12 §. 
Tj _änsteman, som underlyder hälsovårdsnämnd, är berättigad att verk

ställa till sitt verksamhetsomräde hörande inspektioner och i detta syf

te erhälla tillträde överallt, där allmän sanitär olägenhet eller fara 

kan yPpa sig. Om inspektion av bostad gäller likväl.~ vad i 19 § stadgas. 

4 kap. 

Om hälsovårdsordning. 

13 §. 
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Erfordras för kommun eller tätort föreskrifter om den allmänna hälso

vården utöver de i denna lag och de me d stöd därav utfärdade allmänna 

stadgandena, skola de utfärdas i hälsovårdsordning. 

14 §. 
Hälsovårdsordning godkännes av kommunens fullmäktige. Tien skall un

derställas landskapsstyrelsen för fastställelse. 

Anser landskapsstyrelsen hälsovårdsordning erforderlig i dBt allmän~ 

nas intresse, men har sådan icke godkänts, må landskapsstyrelsen förord

na, att hälsovårdsordn1ng skall godkännas inom utsatt tid och understäl

las för fastställelse. 

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat, tillämpas på motsvarande sätt vid änd

ring eller upphävande av hälsovårdsordning. 

5 kap. 

Om bostadslägenheter, arbetslokaler och samlingslokaler. 

15 §. 
Som bostadslägenhet anses i denna lag lägenhet, som är avsedd att an

väp.das som bostad. 

Som arbetslokal anses fabrik och verkstad samt butiks-, kontors- och 

ämbe tsverkslokal ävensom annan med dessa jämförlig lokal. 

Med samlingslokal avses lokal, där vanligen ett större antal människor 

samtidigt uppehåller sig, såsom skola, lokal för härb~rgerings- och för-

plägningsrörelse samt mötes- och nöjeslokal. ~« 
·J 

16 §. 
Byggnad, som omfattar bostadslägenheter, arbetslokaler eller sam

ling slokaler, skall underhållas och skötas på sådant sätt, att sanitär 

olägenhet icke åsamkas dem, som upp~hålla sig i byggnaden. 

17 §. 
I boningsrum mä icke ett så stort antal personer tillåtas bosätta sig, 

icke heller må i arbetsrum placeras så många arbetstagare, att därav kan 

uppkomma sanitär olägenhet. Hälsovårdsnämnden är berättigad att vid be

hov bestämma, huru många personer, som må bo i ett boningsrum , och anta

let arbetstagare, som det är tillåtet att placera i ett arbetsrum. 

18 §. 
Mejeri, bageri~ köttförädlingsinrättning, tryckeri, motorreparations

verkstad, måleriaffär, allmän tvättinrättning och annan med dem jämförlig 

inrättning eller verkstad, där de maskiner, som användas, el l er de ar

betsmetoder, som ~illämpas, förorsaka mera buller, lukt eller andra stöF

ningar för omgivningen, än i kontor eller därmed jämförlig iokal är van

ligt , mä icke förläggas till byggnad, som omfattar andra än för fastig

hetens eller inrättningens skötsel erforderliga bostadslägenheter, dä~est 
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icke hälsovårdsnämnden beviljat tillstånd därtill. 

19 §. 

21B 

Hälsovårdsnämnden har befogenhet att förordna medlem av nämnden eller 

densamma underlydande tjänsteman att granska bostadslägenheters sanitä

ra skick, därest grundad anledning föreligger att misstänka, att sanitä

ra olägenheter förekomma i bostadslägenheterna. Till bostadsinspektionen 

hänförliga uppgifter må med stöd av beslut av kommuns fullmäktige även 

anförtros kommunens byggnadsinspektionsmyndighet. 

Hälsovårdsnämnd i tätort må låta verkställa bostadsinspektion i en

lighet med av ' densamma uppgjord och allmänheten delgiven plan. 

I brådskande fall må även hälsovårdsnämnds ordförande, läkare, som 

är självskriven medlem av nämnden, eller av nämnden därtill bemyndigad 

tjänsteman förordna om inspektion av enskild bostadslägenhet. 

20 §. 
Intränger· i bostadslägenhet, arbetslokal eller samlingslokal rök, 

sot, vattenånga, damm, lukt, för stark värme dller kyla eller oskäligt 

störande oväsen eller buller eller annat sådant, som medför sanitär olä

genhet, är den ·~ vars förfarande eller åtgärd vållar sådan olägenhet, 

skyldig att vidtaga åtgärder för avhjälpande eller begränsning av miss

förhållandet. 

21 §. 
Anser hälsovårdsnämnd bostadslägenhet, arbetslokal eller samlings

lokal eller därtill hörande rum hälsovådligt för dem, som uppehålla sig 

där 1 på grund av brist på ljus, luft eller värme eller på grund av fukt, 

smuts, dammeller ohyra eller av annat skäl, och beror detta ifråga om · 

arbetslokal icke :pä den normala arten av den i lokalen eller rummet be

drivna verksamheten, bör nämnden uppmana lägenhetens ägare eller inneha

vare att inom utsatt tid avhjälpa bristfälligheten eller att avstå från 

att använda lägenheten eller rummet för dess ändamål. 

Ä~ bristfälligheten av sådan art, att den icke kan avhjälpas, eller 

har ägaren eller innehavaren icke rättat sig eiter hälsovårdsnämndens 

uppmaning att avhjälpa bristen, må nämnden förbjuda honom att använda 

lägenheten för dess ändamål. 

22 §. 
Arbetslokal skall förläggas och uppföras på sådant sätt, att den icke 

medför i 20 § avsedd ol~genhet för dem, som bo eller uppehålla sig i 

närheten. 

23 § • . 

Lägenhet eller rum, ~om avses att användas 

såsom skola, barnhem, barnträdgård, barnkrubba eller annan sådan 
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inrättning, 

såsom allmän bastu eller annan allmän badinrättning, 

såsom barberarstuga, frisersalong, skönhetsinstitut eller 

verkning av sanitetsförnödenheter eller kosmetiska ämnen, 

217 

f ör ti ll-

såsom offentlig nöjes- och möteslokal, exkursionsstuga eller 

för tillredning eller servering av mat för egen personal eller gä s

ter, i ämbetsverk, inrättning, affärsrörelse eller på arbetsplats, 

må icke nyttjas för nämnda ändamål, förrän h ä lsovårdsnämnden god

känt dem för dera s ändamål i för verksamheten färdi gställt skick. 

Hälsovårdsnämnden är på anfordran skyldig att giva råd beträffande 

inspektionstvång underkastade lägenheters och inrättningars uppförande 

och inredande i planeringsskedet. 

Om godkännande av lägenhet, som skall användas för yrkesmässig fram

ställning, förvaring , saluföring, servering eller annan hantering av 

livsmedel, är stadgat i 47 §. 
Om inspektion av härbärgerings- och förplägningsrörelse är särskilt 

stadgat. 

24 §. 
Utöver v ad i byggnadslagstiftningen är stadgat, må genom f örordning 

utfärdas närmare föreskrifte r om bostadslägenheters 1 arbetslokalers 

och samlingslokalers s kick och sköt sel. 

25 §. 
Stadgandena i detta kapitel om arbetslokaler tillämp E!. ,s endast sävitt 

i cke annat f öljer av stadgandena om skydd i arbete och yrkesinspektion 

samt med stöd av dessa utfärdade föreskrifte r . 

6 kap. 

Om $ärskilda t nrättningar och fabr:i ker.' 
; ; 

26 §. 
Inrättning, i vilken bedrives industri, hantverk eller annan n~rings

verksamhet, ävensom varulager skola förl äggas, ordnas och skötas på så

dant sätt, att uppkomsten av sanitär olägenhet i mån av möjlighet f öre
bygges. 

Fabrik, inr_ättni:µg t;ller lager, som anses kunna medföra sanit är o
l ägenhet för omgivningen, må - ~~~ast förl äggas till sådan plats, som 

h älsovårdsnämnden på ansökan godkänt ,.. såvida plat sen icke i stads- eller 

byggnadsplan är reserverad för sådan verksamhet . Nämndens godkännande 

skall införskaffas även vid väsentlig omändring eller omorganisation av 

fabrik, inrättning eller lager, som här avse s~ 

Länsstyrelsen må utan hinder av vad i 2 mom . är sagt med anledning 

av besvär över hälsovårdsnämnds beslut , efter att hava hört kommunen, 
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bfrvilja tillstånd, därest det i det allmännas intre sse kan anses vara 

av vikt. 

27 §. 
Om skyldigheterna L anslutning till uppförandet av och verksamheten 

i industri- eller annan inrättning, som medför vattenförorening eller 

fara för sådan, samt om för hands- och andra åtgärder liksom även om 

anläggande och skötsel av inrättningar, som medföra strålningsfara , är 

särskilt stadgat. 

28 §. 
Vad i 26 § är stadgat om fabrik, inrättning och lager, som där av

ses, gäller i tillämpliga delar även sjukhus, flygfält, nöjesfält, mo

torbana och skjutbana. 

7 kap. 

Om bekämpande av smittsamma sjukdomar . 

29 § . 
De smittsamma sjukdomarna indelas . i synnerligen f arliga , allmänfar

liga, kontrollkrävande och andra smittsamma sjukdomar •. 

Synnerligen farliga smittsamma sjukdomar äro pest (Pestis), k o) .. era . 

(Cholera asiatica), smittkoppor (Variola), fläckfeber (Febris exanthema

tica), återfallsfeber (Febris recurrens) och gula febern (Febris flava) .. 

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar äro tyfus (Typhus abdominalis), 

paratyfus (Febris paratyphoidea A et B), mustyfus ( Salmonellosis typhi 

murium) ·' rödsot ( dysenteria bacillaris et amoebica), difteri (Diphteria), 

barnförlamning (Poliomyelitis), smittsam hjärnhinneinflammation (Menin

gitis epidemica meningocoecica) , smittsam hjärnfeber (encephalitis acu

t afinfectiosa), trakom (Trachoma), lept ospiros (Leptospirosis), mala-

ria (Malaria) samt hos människor konstaterad mj ältbrand (Anthrax), vat

~uskräck (Rabies), papegojsjuka (Psittacosis), rots (Malleus) och tu
laremid (Tularaemia). 

Kontrollkrävande smittsamma sjukdomar äro charlakansfeber ( Scarla

tina), tonsillinflammation (Tonsillitis acuta) med komplikationer, 

andra Salmonellasmittor (Salmonelloses aliae) än tyfus, paratyfus och 

mustyfus samt smittsam gulsot (Hepatitis infectiosa). 

Blir annan än i 2, 3 eller 4 mom. avsedd sjukdom på grund av sprid

ning eller art i betydande mån hälsovådlig eller föreligga annars vik

tiga skäl därtill, har statsrådet befogenhet att på framställning av 

medicinalstyrelsen besluta, att sådan sjukdom under viss tid i hela 

landet eller på ett begränsat område skall anses vara en till någon av 

de ovannämnda grupp.erna hänförlig smittsam sjukdom . Under samma förut

sättningar må _ statsr_ådet på motsvarande sätt förordna, att kontroll-
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krävande smittsam sjukdom skall anses vara allmänfarlig smittsam sjuk

dom eller allmänfarlig smittsam sjukdom synnerligen farlig smittsam 

sjukdom. 

Om åtgärder för bekämpande av tuberkulos, spetälska och könssjukdomar 

är särskilt stadgat. 

30 §. 
Varje sjukdomsfall, som är eller kan misstänkas innebära synnerligen 

farlig eller allmänfarlig smittsam sjukdom, skall anmälas till hälsovårds 

nämnden. Skyldig att göra sådan anmälan är vederbörande själv eller, 

därest han icke kan göra anmälanj innehavaren av den lägenhet eller fö

reståndaren för den inrättning där han bor eller uppehåller sig. Befin

ner sig den sjuka under läkarvård, ä~ det likväl läkarens skyldighet att 

göra anmälan. 

Hälsovårdsnämnden må av särskilt skäl för högst tre månader i sänder 

utfärda förordnande om tillämpning av 1 mom. även på fall av viss 

kontrollkrävande smittsam sjukdom. 

Medicinalstyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om de anmälningar, 

som läkarna och de kommunala hälsovårdsmyndigheterna böra göra om s mitt

samma sjukdomar, samt lantbruksministeriets veterinäravdelning föreskrif

ter om v eterinärernas skyldighet att till hälsovårdsmyndigheterna anmäla 

djursjukdomar, som äventyra människors hälsa. 

31 §. 
Har någon insjuknat i synnerligen farli g, allmänfarlig eller kontroll

krävande smittsam sjukdom eller föreligger grundad anledning att miss-

tänka att någon ådragit sit smitta av sådan sjukdom eller är denna sjuk

doms smittbärare, har hälsovårdsnämnden befogenhet att för förebyggande 

av sjukdomens spridning utfärda nödvändiga föreskrifter om undersökning, · 

isolering och vård av honom samt om begränsning av hans arbetsfrihet. 

Stads- och kommunalläkare är berättigad att temporärt vidtaga i 1 mom. 

nämnda åtgärder, men skall utan dröjsmån anmäla sina åtgärder till hälso

vårdsnämnden, vilken skall besluta i ärendet. 

Undersökningen av de för konstaterande av i 1 mom. nämnd smittsam 

sjukdom erforderliga proven skall verkställas i laboratorium, som g od

känts av medicinalstyrelsen. För undersökning av proven uppbäres icke 

avgift av patienten. Undersökningsarvode er l ägges till l aboratoriet ur 

den kommuns medel, vars hälsovårdsmynd i ghet föro rdnat om undersökningens 

verkställande, enligt grunder, varom stadgas särskilt. 

32 §. 
nä synnerligen farlig, allmänfarlig eller sådan kontrollkrävande 

smittGam sjukdom, varvid uppenbar fara för massnedsmittning föreligger, 
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yppat sig eller grundad anledning föreligger att misstänka, att sådan 

sjukdom kommer att yppa sig, har hälsovårdsnämnden befogenhet att v id

taga erforderliga åtgärder för smittfarans avvärjande . Hälsovårdsnämn

den må härvid förordna om isolering av bostader samt om stängning av 

skolor och andra undervisningsanstalter ävensom förbjuda möten och nöjes

tillställningar samt andra folksamlingar. Likaså må nämnden vidtaga åt

gärder för förebyggande av smittans spridning genom förmedling av han

del och annan näringsverksamhet. 

_Även ifråga om annan smittsam sjukdom har hälsovårdsnämnden befogen

het att vidtaga i 1 mom.avsedda åtgärder i vårdanstalter för barn samt 

i skolor och andra undervisningsanstalter. 

Vad i 1 mom. är sagt om förbud mot möten och andra sammankomster, 

gäller icke av statlig myndighet kungjord sammankomst . Om förbud mot 

sådan sammankomst besluter länsstyrelsen på framställning av hälsovårds

nämnden. 

Myndighet, som underlyder hälsovårdsnämnden, är berättigad att låta 

verkställa rengöring och desinfektering samt vidtaga andra nödvändiga 

_försiktighetsåtgärder. 

33 §. 
För förebyggande av smittspridning har hälsovårdsnämnd befogenhet 

att ålägga person, som hanterar livsmedel , vilka äro avsedda för försälj

ning, att på bestämda tider bes öka l äkare för under·sökning och att för

bjuda sådant arbete för person, som icke är v accinerad på av nämnden 

godkänt sätt eller på annat sätt är skyddad mot smitta eller vars sy s-

selsättning med sådant arbete av annat skäl med fog kan misstänkas med

föra spridning av synnerligen farlig, allmänfarlig eller kontrollkrävan

de smittsam sju~dom. 

34 §. 
I butiker saluförd och i förplägningsrörelser serverad mjölk skall 

vara pastöriserad. På av hälsovårdsnämnden fastställda villkor må lik

väl saluföras och serveras under hälsovårdsmyndigheternas noggranna 

kontroll framställd specialmjölk. Nämnden må även tillåta saluförande 

och servering av icke pastöriserad -mjölk, därest anskaffningen av pastö

riserad mjölk medför betydande svårigheter och saluförande samt servering 

av icke pastöriserad mjölk anses kunna ske utan att medföra sanitär fara. 

Såvitt särskilda skä l det kräva? må hälsovårdsnämnden med avvikelse 

från vad i 1 mom. är sagt , för h ögst sex månader i sänder förbjuda pro

ducent eller producenter att sälja mj ölk direkt till konsumenter, därest 

mjölken icke är pastöriserad._· 

Vad i denna paragraf är stadgat om mjölk, tillämpas på motsvarande 
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sätt om grädde. 

35 §. 
Misstänkes det, att någon avlidit i synnerligen farlig eller allmän

farlig smittsam sjukdom, är stads- eller kommunalläkare eller med hans 

samtycke annan läkare berättigad att på kommunens bekostnad verkställa 

undersökning av liket och taga erforderliga prov för sjukdomens konsta-

terande. 

36 §. 
Mariehamns stad skall för varje påbörjat antal av 2.000 invånare 

samt landskommun för varje påbörjat antal av 4.000 invånare vid sjuk

hus förfoga över en sjukplats, på vilken vid behov patient med smitt

sam sjukdom kan vårdas. Förläggningen av dessa sjukplatser skall under

ställas medicinalstyrelsen för godkännande. 

Ministeriet för inrikesärendena må på ansökan bevilja kommun lätt

nad i eller befrielse från i 1 mom. nämnd skyldighet. 

37 §. 
För den händelse, att de i 36 § avsedda sjukplatserna undantagsvis 

skulle visa sig otillräckliga, liksom i det fall, att kommun beviljats 

befrielse från att anskaffa sådana, bör kommun hava en av landskapslä

karen godkänd plan för ordnande av tillfälliga vårdplatser i skolor el

ler i andra lämpliga byggnader. 

38 §. 
I synnerligen farlig smittsam sjukdom insjuknad person skall vårdas 

på för ändamålet isolerad, av medicinalstyrelsen godkänd vårdplats. · 

I allmänfarlig smittsam sjukdom insjuknad person skall vårdas på i 

36 eller 37 § avsedd vårdplats . för patienter med smittsam sjukdom, d~~

est icke stads- eller kommunalläkare på grund av platsernas otillräck

lighet eller av annat särskilt skäl förordnar, att patienten skall iso

leras och vårdas på annat håll. Stads- eller kommunalläkare må även an

nars, därest pat~enten eller hans vårdnadshavare skriftligen förbinder 

sig att svara för kostnaderna för patientens vård jämt e läkemedel samt 

uppehälle och därest vården och isoleringen kunna ordnas ändamålsenligt, 

samtycka till att patienten vårdas annorstädes än på vårdplats för pa

tienter med smittsam sjukdom. 

I kontrollkrävande smittsam sjukdom insjuknad person skall vårdas 

på i 2 mom. stadgat sätt, därest stads- eller kommunalläkare anser det 

nödvändigt på grund av sjukdomen eller särskild fara för massnedsmitt
ning. 

39 §. 
Den, som misstänkes hava ådragit sig smitta av synn erligen farlig, 
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allmänf arlig eller kontrollkrävande smittsam sjukdom eller som konsta~ 

terats vara sådan sjukdoms smittbärare, skall följa de föreskr ifter, 

som hälsovårdsmyndighet utfärdar för förebyggande av smittans spridning. 

Kunna ifråga om synnerligen farlig eller allmänfarlig smittsam sjuk

dom i 1 mom. nämnda åtgärder icke anses tillräckliga eller följas icke 

de utfärdade föreskrifterna, må den, som misstänkes hava insjuknat, utan 

sitt eget samtycke hållas isolerad högst den tid, som erfordras för den 

misstänkta sjukdomens utbrott . Den, som konstaterats vara sådan sjukdoms 

smittbärare, må även därefter hållas isolerad utan sitt eget samtycke 

.högst två månader och, därest länsstyrelsen på framställning av hälso

vårdsnämnden förordnar om fortsatt isolering, ytterligare högst tre må

nader. 

Därest i 2 mom. avsedd smittbärare efter sin isolering grovt försum

mar att följa honom till förebyggande av sjukdomens spridning givna fö

reskrifter, må det på nytt förordnas, att han skall isoleras för i sagda 

moment nämnda tid. 

40 §. 
I 38 § nämnd vård skall givas eller ordnas av den kommun, där ve.der

börande uppehåller sig vid den tidpunkt, då hans sjukdom konstateras va

ra smittsam. Omhändertagande för vård skall anmälas till vederbörandes 

. hemkommuns stads-, köpings ·eller kommunalläkare. 

41 §. 
Den, som av skä1, vilket nämnes i 38 eller 39 § omhändertages för 

vård på sjukhus eller tillfällig vårdplats, skall där givas avgiftsfri 

vård, erhålla avgiftsfri tran~port dit och ersättas för kostnaderna för 

återresan. Transport till centralsjukhuset skall ombesörjas av sjukhuset. 

Patient, som i enlighet med 38 § 2 mom. vårdas annorstädes än på vård

plats för patienter med smittsamma sjukdomar, beviljas avgiftsfri vård 

jämte läkemedel och avgiftsfritt uppehälle, därest icke samtycke till 

patientens vård annorstädes gi vits på den grund, att för hans räkning 

avgivits förbindelse att svara för nämnda kostnader. 

42 §. 
För i 41 § avsedd avgiftsfri patientvård samt transportkostnader sva

rar i fråga om synnerligen farlig smittsam sjukdom staten samt i fråga 

om allmänfarlig och kontrollkrävande smittsam s jukd.om slutligt den kom

mun, där patienten har laga bo och hemvist. 

Vårdas patient, för vars vårdkostnader staten enligt 1 mom. svarar, 
annorstädes än på statens sjukhus, är staten skyldig att ersätta sjuk

husets ägare vårdkostnaderna, vilka, därest icke annorlunda avtalats, 

beräknas enligt vårddagskostnaderna i medeltal under sjukhusets föregåen-
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de finansår, varvid såsom avdrag b eaktas statsbidraget för sjukhusets 

driftskostnader och sjukhusets övriga egentliga inkomster. Detsamma gäl

ler på motsvarande sätt och i tillämpliga delar patientens hemkommuns 

skyldighet att ersätta vårdkostnaderna för patient, som vårdats på sta

tens sjukhus eller på annan kommuns sjukplats, för vilka vårdkostnader 

hemkommunen i enlighet med 1 mom. skall svara gentemot staten eller sag

da andra kommun. 
Bliva ovan i denna paragraf nämnda kostnader under något år på grund 

av omfattande spridning av ~mittsam sjukdom eller vårdens dyrhet för kom

mun oskäligt betungande, må denna inom ramen för statsförslaget beviljas 

statsbidrag för dessa kostnader. 
Om ersättande av vårdkostnader för andningsförlamningspatienter är 

särskilt stadgat. 
4) §. 

Den, som för förebyggande av spridning av synnerligen farlig, allmän

farlig eller kontrollkrävande smittsam sjukdom med stöd av 39 § förord

nats att bliva isolerad eller utebliva från sin arbetsplats, ehuru han 

icke insjuknat i eller om han redan tillfrisknat från sjukdomen, är be

rättigad till skälig ersättning för honom härigenom åsamkad förlust av 

förvärvsinkomst eller annan ekonomisk skada, som han icke genom åtgärder, 

vilka man av hono m skäligen kunnat förutsätta, förmått undgå. Ersättning 

erlägges icke, därest isoleringen eller uteblivandet från arbetet varat 

högst tre dagar, icke heller, därest isoleringen eller uteblivandet frci n 

arbetet b erott på skäl, som nämnes i 39 § 3 mom. 

Om i 1 mom. nämnd ersättning bestämmer länsstyrelsen . Ersättningsan

sökan skall göras inom tre månader efter upphörandet av isoleringen eller 

uteblivandet från arbetet, vid äventyr att rätten till ersättning annars 

är förverkad, därest icke gi 1 tigt skäl till dröjsmål påvisas. 

Ersättningen erlägges ur den kommuns medel, där vBderbörande har laga 

bo och hemvist. 

Konstateras det, att någon förblivit långvarig s mittbärare, och kan 

han icke fördenskull tillåtas fortsätta sitt tidigare yrke, bör han 

erhålla hälsovårdsnämndens samtycke till sin nya näringsverksamhet eller 

Yrkesutövning. 

Smittbäraren skall ti 11 hälsovårdsnämnden anmäla sin boningsort och 

arbetsplats samt adressförändring och vid av nämnd en bestämda tidpunkter 

infinna sig till läkarundersökning. 

44 §. 
Hälsovårdsnämnden skall draga försorg därom, att för förebyggande av 

smittsam sjukdofil3spridning erforderli ga desinfektionsåtgä r der vidtagas. 
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Försummar ägare eller innehavare av egendom att draga försorg om dessa 

åtgärder, skola åtgärderna kostnadsfritt vidtagas på nämndens forsorg. 

Hälsovårdsnämnden har befogenhet att låta förstöra föremål, vars des

infektion med beaktande av dess värde skulle ställa sig alltför dyr. För 

föremål, som på detta sätt förstörts eller som till följd av desinfektion, 

som nämnden låtit utföra, i så hög grad skadats, att det icke längre kan 

användas för sitt ändamål, skall ur kommunens medel erläggas a v nämnden 

fastställd skälig ersättning, som motsvarar förlusten eller värdeminsk

ningen. Ansökan om ersättning skall göras inom tid, som stadgas i 43 § 

2 mom. och vid där angivet äventyr. 

45 §. 
Stadgandena i d enna lag om smittsamma sjukdomar tillämpas icke till de 

delar de i något fall stå i strid med Världshälsoorganisationens i lan

det gällande stadganden om internationell trafik. 

8 kap. 

Om livsmedel. 

46 §. 
Vid produktion, framställning, transport , förvaring , saluförande, ser

vering och ~nan hantering av livsmedel, som äro avsedda för försäljning, 

skall så förfaras, att spridning av sjukdomssmitta och uppkomsten av and

ra sanitära olägenheter i mån av möjlighet förhindras . 

Lägenhet, där i 1 mom. nämnd v e rksamhe t utövas, bör vara tillräckligt 

rymlig och ren samt så inredd och anordnad, att den lätt kan rengöras. 

47 §. 
Med livsme de lslokal avses i d enna lag lokal, där livsmedel yrkesmäs

sigt framställas, förvaras, saluföras, serveras eller wå annat sätt han-
' teras, såvida fråga icke är om verksamhet, som hänför sig till lantbrukets 

område eller äger samband med huslig ekonomi. 

Hälsovårdsnämnden är skyldig att på anfordran ge råd vid planering 

av livsmedels lokal. Li vs;n.edelslokal skall jamte anordningar i färdig

ställt skick granskas och g odkännas av hälsovårdsnämnden, innan den ta

ges i bruk, därest om godkännande icke annorlunda är särskilt stadgat. 

Sådan lokal må icke stå i samband med annan lokal eller anlitas för an

nat ändamål så, att sanitär olägenhet därav kan uppkomma. 

Angående anläggande och förläggand e av livsmedelsindustriinrättning 

och livsmedelslager gäller därutöver, vad i 26 och 27 §§ är stadgat. 

Vad i 2 mom. är stadgat, gä ller i tillämpliga delar äve n kosthåll vid 

arbetsplats, kiosk~ fordon, som användes som butik, glass- och ko:rvkärror 

och annan sådan anordning. 

48 §. 

Om den, som hanterar livsmedel i livsmedelslokal eller i samband med 
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näringsverk samhet, som avses i 47 § 4 mom., vet att han, medl em av hans 

familj eller annan person, som bor i samma lägenhe t , som han själv , i n

sjuknat i synnerligen f arlig, a llmänfarlig eller kontrollkrävande smitt

sam sjukdom, skall han anmäla därom till sin närmaste f örman. Denna skall 

draga försorg om att saken utan dröjsmål anmäl es till hälsovårdsnämnden. 

Enahanda anmälan skall närings idkar e göra hos nämnden, om han s jälv ell e r 

person, som bör med honom i lägenheten i r sjuknat i någon ovannämnd sjuk

dom , därest närings idkaren själv deltager i hanteringen av livsmedlen . 

Hälsovårdsnämnden må förordna, att i l mom. nämnd an11älningsskyldighet 

gäller även till lantbruket hänförli g e ller i samband med hus li g ekonomi 

bedriven verksamhet. 

Hälsovårdsnämnden bör, därest smittfara anses möjlig, utfärda för e

skrifter och anvisningar om smittans avvärj ande. 

49 § . 
I hanteringen av livsmed el, avsedda för försäljning , mä den icke del

taga, som har böld, varigt utslag elle r sår elle r som lid er av synnerli

gen f arlig, allmänfarli g eller kontrollkrävand e smittsam sjukdom i smitt

samt skede eller ock av tuberkulos, spetälska eller syfili s. Detsamma gä l_. 

ler den, som konstaterat s vara smittbärare i fråga om synnerligen f arli g, 

allmänf arlig eller kontrollkrävande s mittsam sjukdom. Vederbörande skall 

vid behov mede l st läkarintyg styrka, att han s zjukdom icke för omgivningen 

medför fara för smitta ell er matförgiftning. \ 

50 §. 
I 48 § 1 mom. avsedd person, som hant erar livsmedei, skall, innan ar

betsavtal ingås eller han annars börjar arbetet, anskaffa läkarintyg på 

av medicinalstyrelsen f astställd blankett, varav framgår, att han icke li

der av i 49 § avsedd sjukdom, varav med beaktande av arbetets art kunde 

följa f ara för smitta eller matför giftning genom förmedling av livsmedel, 

Läkarintyget må icke vara mera än 30 dagar gammalt . Läkarintygen skola 

hållas i förvar och vid anfordran föret es hälsovårds- och polismyndighet. 

51 §. 
Vid produktion, framställning, transport, förvaring, saluförande,ser

vering och annan hantering av livsme del samt beträffande rum och anord

ningar, som anlitas för dessa ändamål, skall härutöver i akt tagas, vad 
därom är särskilt stadgat. 

9 kap. 

Om användning av vatten för hushållsändamål ., 

52 §. 
Hälsovårdsnämnd bör tillse, att i kommunen för hµshåll eller annat 
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säd ant ändamål icke nyttjas vatten eller i s, som kan medföra sanitär 

olägenhet. 

53 §. 
:Brunn och annan g rundvattentäkt skall placeras och anläggas samt täck

as och e ljest skötas p å sådant sätt, a tt ytvatten ell e r smuts icke in

tränger eller vattnet på annat sätt fördärvas, 

Nyttjas brunn eller annan grundvattentäkt ~v flera än fem familjer, 

skall vattne t upptagas me d pump. 

Vad i 1 morn. är sagt, gäll'er i tillämpliga de lar även sådan vatten

täkt, som användes för ledande av vatten för hushållsändamål från vat

tendrag. 

Om vattentäkters skyddsområden stadgas i vattenlagen. 

54 §. 
Fyller icke brunn eller annan yatt entäkt de i 52 och 53 §§ nämnda 

sRo~a avhJ ä~pas. Avhjälpas icke bristerna 
f ordringarna, må hälsovårdsnämnden förordna, a tt bristern~ må hälso-

vårdsnämnden förbjuda nyttj ande av vatt entäkten samt vid behov förordna 

om stängning ell e r i genfyllning av den. 

55 §. 
Vattenverk jämte vattenuppfordrings-, renings- och distribution san

läggningar skola byggas och skötas på sådant sätt, att d~icke medför sa~ 
i 

nitär olägenhet. 

Hälsovårdsnämnd må förordna, att hushå llsvatt en, som l edes från vatt~n

drag eller grundvatten~ skall des inf ekt eras och v id behov även i annat 

avseende renas. 

På medicinalstyrelsen ankommer att utfärda för eskrifter om desinf ek

ter ing av vatten, som nyttjas för hushållsändamål, och om sanitära kva

lit e tskrav samt om vilka främmand e ämnen, som må tillföras sådant vatten, 

56 §. 
Vattenledningsvatten, avse tt för minst 200 personer såsom hushå lls

vat t en eller för y rke s mässig fr amställning av livsrnedel, för försäljning 

eller för r engöring av kärl och materiel, vilka erfordras vi d hant e ringen 

av livsmede l av sagda s lag, skall f ort gående kontroll eras av hälsovårds

myndigheterna. Provtagning och undersökning av proven skola bekostas av 

vattenv erkets ä gar e. 

Landskapsläkaren må, efter att hava hört häls.ovårdsnämnden och vatten

ledningens ägare, förordna om r egelbund en kontroll av även ann~t än i 

1 mom. avsett vattenledningsvatten, därest vat tnet i större utsträckning 

nyttjas såsom hushållsvatten eller för annat därm2 d jämförligt änd amål . 

57 §. 
Ansvarig föres t åndare för reningsanläggning vid vattenverk bör besitta 
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av medicinalstyre l sen godkänd kompetens. 

Den, som misstänkes hava eller veterligen har ådragit sig tyfus, pa

ratyfus eller annan salmonellasmitta, rödsot, barnförlamning, leptospi

ros, gula feb ern eller annan sådan sjukdom, som medicinalstyrelsen an

ser kunna spridas genom fqrmedling av vatten, eller som misstänkes vara 

sådan sjukdomssmittbärare, må icke sköta reningsanläggning vid vatten

verk. 
Den, som antages att sköta reningsanläggning vid vattenverk, skall 

mede lst läkarintyg visa, att han icke lider av i 2 rnom. avsedd smittsam 

sjukdom. Läkarintyget må icke vara mer än JO dagar gammalt . 

Vet den, som sköter sådan reningsanläggning, att han, medlem av hans 

familj eller hos honom innebo ende annan person, ådra&it sig i 2 mom. 

nämnd smittsam sjukdom, skall han därom underrätta sin förman, som utan 

dröjsmål skall vidtaga å t gärd er för vederbörandes överflyttande till an

nat arbe t e, till dess faran för smitta kan konstateras vara förbi . 

58 §. 
På Mar i ehamns stadsplanelagda område är ägare eller innehavare av 

tomt skyldig att, såvitt av 2 mom. icke annat följer, anlägga anslutning 

till allmän vattenledning, om den allmänna vattenledningen är belägen på 

ett avstånd av högst 15 mete r från tomten och på tomten uppförts nybygg

nad efter det stadsplanen blivit fastställd eller tomten därförinnan va

rit bebyggd huvudsakligen i enlighet med stadsplanen. Hälsovårdsnämnden 

må förordna, att ans lutningsledning skall anläggas även till på längre 

avstånd belägen tomt, liksom även till sådan tomt , som icke bebyggts på 

sätt, som ovan nämnts, därest det av sanitära skäl bör anses av behovet 

påkallat och det icke medför oskäliga kostnader. Nämnd en har även befo

genhet a tt av särskilt skäl bevilja befrielse från skyldighet att anläg
ga ans lutningslGdning. 

Vad i 1 mom. är stadgat, begränsar ick e ägares av all r,1än vattenled

ning rätt att bestämma, huruvida och på vilka villkor ans lutningen kan 
äga rum. 

Vad i denna paragraf är stadgat om tomt och ägare eller innehavare av 

tomt, gäller på motsvarande sätt byggnadstom~ på byggnadsplaneområde och 
dess ägare ell er innehavare. 

I tätort må icke till bostadslägenhet, arbets lokal ell er samlingslo

kal utan tillstånd av hälsovårdsnämnden anslutas vattenledning, därest 

icke anslutning finnes till allmänt eller godkänt enskilt avlopp. 

59 §. 
På lägerområd e eller annat allmänt campingområde el l er i omede lbar 
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närhet av dylikt område bör finnas tillgång till vatten. Vattentäkten el

ler uppbevaringsplatsen för vattnet samt dettas kvalitet sko la vara god- I 

kända av hälsovårdsnämnden . 
10 kap~ 

Om renhållning och avlopp. 
' 

60 §. 
Skräp, hushållsavfall och avfall från industri el l er annan därmed 

jämförlig verksamhet samt övriga avfallsämnen skola uppsamlas och be

handlas på sådant sätt, att de icke medföra sani t ·är olägenhet. 

61 §. 
Gårdsplaner och portgångar samt gator, vägar, torg, campingområden 

och övriga allmänna platser skola hållas snygga och i sanitärt hänseend e 

i gott skick. 

62 §. 
Allmänt badhus eller allmän badstrand skall go dkännas av hälsovårds

nänmden, innan de tagas i bruk. 

63 §. 
Mariehamn och sådan landskommun, där tätort finnes, skola anordna 

ett erforderligt antal allmänna avst jälpningsplats er för avfall. I Ma

riehamn skall i mån av behov även anordnas allmänna snöavstjälpn+ngs

platser. 

Annan än i l mom. avsedd landskommun skall anordna allmän avstjälp

ningsplats, därest särskilt behov därför förefinnes och hälsovår~snämn

den därom förordnar. 

I stället för allmän avstjälpningsplats eller jämte sådan må &plitas 

av hälsovårdsnänmden godkänd allmän inrättning eller anläggning fö r för

störande eller annan behandling av avfall. Nämnden må utfärda fö:ri eskrif

ter om hurudant avfall, som där må behandlas. 

Hälsovårdsnämnden har befogenhet att förbjuda avstjälpning på a llmän 

avstjälpningsplats av industriavfall, som är giftigt eller annars kan 

medföra skada, ävensom av oskäligt stora mängder industriellt avfall. 

64 §. 
Därest sanitära förhållanden giva anl edning därtill, har Mariehamns 

stad befogenhet att mot ersättning, sora motsvarar de genomsnittliga,fak

tiska kostnaderna, övertaga den ägare eller innehavare av f as tighet åvi

lande skyldigheten att borttransportera bosättnings- och industriavfall 

samt annat avskräde från hus och gårdsplaner inom stadens område eller 

del därav. Beslut därom skall underställas landskapsstyre ls en för fast
ställelse. 
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65 §. 
Hälsovårdsnämnden må förplikta ägare el ler innehavare av fastighet 

att vid t aga åtgärder för utrotande av råttor, möss och ohyra från fas

tigheten elle r att för densamma erlägga kostnaderna för genora försorg 

av nämnden verkställd utrotning. Nämnden har även befogenhet att förord

na9 att ägaren ell er innehavaren skall i fastigheten utföra tätning av 

grundmur 9 go lv, dörrar och luckor eller andra smärre reparationer, som 

äro av behovet påkallade för ett 2ffektivt genomförande av ovan avsedda 

åtgärder. 
66 §. 

1).vloppsanläggning skall anläggas och skö tas på sådant sätt, att därav 

icke förorsakas sanitär olägenhet. Avlopp eller avloppsnät skall vid he
hov utrustas med vederbörliga, tillslutbara reningsoppningar eller ··-brun

nar och ventilationsanordningar. Tiå förhållandena det förutsätta, skall 

avloppe t därjämte förses med ändamålsenliga reningsanordningar för av

loppsvattnet. Avloppet skall anläggas på sådant sätt, att orenlighet icke 

därifrån kan tränga in i jorden ell er i vattenledning. Skadas avloppet 

eller befinnes det medföra sanitär olägenhet, skall ägaren till avloppet 

utan dröjsmål vid taga åtgärd er för avhjälpande av missförhållandet. Häl

sovårdsnämnden må vid behov förbjuda användningen av avl opp till dess 

missförhållandet är avhjälpt . 

Ledande till a llraänt avlopp av sådant avfall, som kan medföra nen för 

avloppsnätets funktion, är förbjudet. 

av 67 §. 
Om ägares ~ ller innehavares/tomt på stadsplane ..... eller byggnadsplane-

område skyldighet att anlägga arn;;lutningsledning till allmänt avlopp gäl

ler på motsvarande sätt, vad i 58 § är stadgat. 

68 §. 
Varje bostadslägenhet, sanlingslokal och arbetslokal samt annan ar

·betsplats bör, därest icke därom annorlunda är stadgat, hava ändamålsen

ligt avträde samt vid behov flera avträden. 

Avträde skall förläggas och byggas på sådant sätt, att det lätt kan 

tömmas och rengöras, och bör skötas på sådant sätt, att det icke medför 

sanitär olägenhet. 

Anläggande av vattenklosett är tillåtet endast med tillstånd av hälso
vårdsnämnd en. 

69 §. 
Innehavare av lägenhet skall draga försorg om rengöring och skötsel 

av avträde~ Ägaren av fastigheten är emellert id även ansvarig för att 

avträdet tömme s tillräckligt ofta. 
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70 §. 
Hälsovårdsnämnd må förordna, att allmänt avträd e skall anläggas vid 

salutorg, på hamnområde, vid busstat ion och i nöjespark samt på allmänt 

campingområd e eller allmän badstrand ävensom på annan sådan allmän plats , 

där allmänheten i större utsträckning upp ehålle r sig. 

I 1 mom. avsett allmänt avträde skall anläggas, und erhållas, skötas 

och bekostas av den, i vars b es ittning ovannämnda al.lmänna pla ts eller 

inrättning är. 

71 §. 
Cistern eller tank för brännb a r vätska må icke förläggas n ergrävd i 

jorden utan hälsovårdsnämndens tillstånd. 

7 2 §. 
Om ledand e av avfallsvatten och annat sådant skadligt ämn e i vatten

drag elle r jorden me d anlitande av avlopp Gller dik e saBt om vattenklo

sett eller ledande av avf allsvatten från annan plats via reningsanlägg

ning eller om annan rening i syfte att förebygga vattenförorening stad

gas i vatt enlagen. 

11 kap . 

Om hålland e av djur. 

73 §. 
Husdjur och andra djur, so m hå llas kopplade ei l er instängda, skola 

skö tas på sådant sätt, att de icke medföra sanitär olägenhet för omgiv

ningen. 

7 4 §. 
Hållande av djurstall elle r -farm i tätort är icke tillå t et, däres t 

icke hälsovårdsnäTmden bevi ljar tillstånd därtill, Ifråga om d jurstall 

ell er djurfarm, som anlagts före denna l ags ikraftträ~ande, gäller lik
väl, vad i 88 § är stadgat. 

75 §. 
Ladugård , i vilken hållas mjölkkor, s kall anordnas och skötas på så

dant sätt, a tt den uppfyll er för mjölkproduktionen tillräckli ga sanitä
r a fordringar. Därvid skall särskilt beaktas: 

1) att ladugården har tillräcklig b elysning och v entil2ti on; 

2) att i ladugården elle r i dess omedelbara närhet vatten av tillfreds

ställande kvalit e t i tillräcklig utsträckning står till buds ; 

3) att i mjölkkar.J.maren icke förvaras varor elle r ämnen, so1il kunna giva 

mjö lken frä mmande lukt eller smak el l er göra den oduglig ell er olämpli g 

till människoföda; s amt 

4) att förvarings kärl samt övriga r edsk ap och f örnödenhe t er, som an

litas vid mjölkningen, hanteringen eller förvaring en av mjölken, hållas 

r ena och i go tt skick. 

Il 

Il 

1111 
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12 k a p . 

Om b eg r avningspla t s och begr avning. 

76 §. 

231 

Anläggande av begravningsplats i b ebyggd del a v tätort ell er annan 

tätb ebyggels e är förb j udet, däre st där icke finnas vatt enl ednings- eller 

avloppsnät. Vid v a l av pl a ts för b egravning splats ska ll särskilt b eaktas , 

att av d enna icke förorsakas sanitär olägenhet för omgivningen. 

Begravningsplats skall i mån av möjli gh e t förläggas till mark me d 

sandjord samt vid behov dikas ell er på anna t sätt torrläggas. 

På b egravning splats en elle r p å anna n lämplig plats bör finnas e tt 

b å rhus. 

77 §. 
Om sökand e av tillstånd att a nläg ga b egravning s plats och enskild grav

plats är särskilt stadgat. Därom utfärdad e föreskrift e r skola äve n till

lämpas vid utvid gning av begr avn:ing spla ts ell e r enskild gravpla ts. 

Innan byggand e av bårhus inle de s , skall landskapsläkarens och hälso

vårdsnämnd ens utlå tand e över ritning arna införskaffas. 

78 §. 
Befinne s b egravning splats förors aka s anitär o lägenhe t, må landskap s 

styre ls en 9 eft e r medicinalstyre l s ons och hälsovå rdsnämnde n s hörand e , å

l ägga v e derbörande a tt undanröja missförhå lland e t eller, där detta e j 

k an sk e , b ega gn a annan b egravning splats elle r anläg ga ny sådan. 

Gravplats, s om blivit u p päten å t on s kild me d ä g ande- elle r b e sit t

ningsrä t t , må dock med b eg~vand e av lands kapsstyr e ls en fo rtf a rand e an

vänd a s för sitt ändamål äv en i de t fa l l , att områd ~ t ej l ä p gr e f å r b egag

n a s såso m allmän begravningspla ts. 

Av särskilt skäl må landskapsstyr e l sen likväl på ansök a n tillå ta b e

gravning i enskild grav ollor d el av b egravningsplats utan hinde r av i 

1 mom . av.s ett förbud. 

13 kap. 

Särskild a stadganden. 

79 §. 

I I 

Äro brå dskande åtgärd e r av b eh ov et på k a llade för för ebyggand e av s mitt

spridning elle r a nnan särskild hälsofara , må medicinalstyre1s en utfärda 

oundgäng lig a före skrift er 9m sagda åtg ärd er. 

80 §. 
Hälsovå rdsnämnd är b erättigad at t me d stöd av und ersökning , som v erk

s tällts av hälsovårdsmyndig h e t, utfärda för eskrift er, vilka äro nödvän

di g a för a vvärjande av häls ofara ell e r avhjälpan cb av s a nitär olägenhe t 

fö r omgivnin gen. 



-23-
I brådskande fall må läkare, som är självskriven medlem av hälsovårds 

nämnd, utfärda i 1 mom. avsedd föreskrift. Han skall utan dröjsmål anmä

l a därom till nämn d en. 

81 §. 
Följ es icke hälsovår dsnämnds föreskrifter för avvärjand e av sanitär 

fara eller avhjäl pande av sanitär olägenhet inom uts a tt tid, har nämn

d en befogenhe t a tt l åta utföra arbetet eller låta verkställa åtgärden. 

Kos tnaderna härfö r bestridas i förskott me d kommunens me d e l , och må de 

uppbäras hos vederbörande i den ordning, som gälle r beträffand e utmät

ning av allmänna av gift e r . 

Är sanitär fara e ller olägenhet av d en art , att end as t vederbörande 

' själv kan avvärja eller avhjälpa den, eller prövar hälsovårdsnämndun 

det annars vara ändamålsenli g t, att mi ssförhållandet avhjälpe s av vede r 

börande, må nämnde n före lägga hono m vit e av hö gs t 200 mark som påföljd 

för und arl åtenhet at t iaktt aga för eskrift eller förbud . Nämnden må även 

hos länsstyrel s en anhålla om åtgärd för vederbörandes förpliktande att 

avvärja sani.tär fara eller avhj ä lpa sanit är olägenhe t . 

82 § 0 

Polismynd i gh e t är skyldig at t giva hälsovårdsnämnd en handräckning vid 

verkställi gh eten av stadgandena i denna l ag och i d en i s t öd därav ut

färdade förordningen samt av de föreskrifter, vilka givit s med stöd av 

dem. 

83 §, 
Envar, som uppehåller sig i kornrm.1nen, är skyldig att infinna sig fö r 

a tt höras vid hälsov å rdsnämndens sammanträde, därest nämnden anser det 

nödigt_. Vid kall e ls e att höras ska ll v e de rbörand e delgivas ärendet, i 

vilket han kommer att höras. 

84 §. 
Inna n ärende, som berör n ågon person enskilt, avgöres, skal l honom 

före avgörand et beredas tillfäll e ti 11 skriftlig e]. l er r,,mntli g förkla

ring. Hälsovårdsnämnden må likväl i synn erligen brådskande fall och då 

dröjsmål kan me dföra a llmän sanitär fara, avgö ra ärend e t utan hörande av 

vederbörande, men denne skall i sådant fall utan dröjsmål delgivas be

s lut e t . på sätt, i kommunallagstiftning0n är stadgat om d e l g ivnin g av be

s lut_, som b erör någon enski lt . 

85 §. 
I hälsov å rdsnämnds b es l ut söke s ändring genom besvär hos l änsstyre l 

sen inom tre ttio dagar efter delfåendet. 

Vad i 1 mom. är stadgat, tillämpas icke , där e st i l ag a llGr förord

ning om ändringssökande annor l unda är stadgat e ller däres t ändringssökan

d-e är förbjudet, och icke h eller , därest beslutet enlig t kommunallag-
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stiftningen kan und erställas kommune ns styre lse f ör prövning. 

Om ändringssökand e i länsstyrelsens b2slut är särskilt st adgat . 

86 §. 
Hälsovårdsnämnds beslut må verkställas 9 innan det vunnit laga kraft, I ' 

såsor;:i_ i kommunallagsti ftningen härom stadgas o Utan hind er av sagda stad

ganden må, oberoende av ändring gsökand e 9 beslut v erkställas, därest det 

till sin karaktär är sådant, att d et bör verkställas utan dröjsmål, eller 

därest beslut ets ikraftträdande icke av sanitära skäl kan uppskjutas och 

hälsovårdsnäonden förordnat 9 att beslute t oraedelbart skall verkställas. 

87 §. 
Den, som tage r del i verkställighet av beslut enligt dennalag, är 

skyldig att hGmlighålla, vad som angår 2nskilda och s om han har erfarit 

på grund av sin tjänst eller befattning och som på grund av sakens natur 1 1 

skall he~lighållas, såvida icke den, till vars förmån fört eg enhetsplik-

t e n är stadgad, santycker till sak ens yppande . 

Vad i 1 mom. är stadgat, utgör icke hinder för sakens yppand e för den, 

som på tjänst ens vägnar är berättigad att erhålla uppgift därom 9 och 

icke heller, om detta erfordras för avhjälpande av sanitärt missförhå l 

lande eller väckande av ~tal för överträde lse. 

88 §. 
Tillstånd, som enligt denna lag skall införskaffas för nyttjand e av 

byggnad, lägenhet, inrättning eller anläggning, erfordras för vid d ::mna 

lags ikraftträdand e nyttjad byggnad, lägenhet, inrättning eller anlägg

ning endast vid dess övergång till annan innehavare . Den skall likväl 

inom fem år efter lagens ikraftträdande bringas i e tt skick, som över ens

s tämmer med denna lag, därest hälsovårdsnämnden icke b eviljar lättn ad i 

de nna skyldighet. 

Vid denna lags ikraftträdarrle nyttjad byggnad, lägenhet, inrättning 

eller anläggning , för vars nyttjande enlig t lag icke erfordras til l stånd 
skall bringas i det i lagen stadgade skicket, därest hälsovårdsnämnden 

för avvärjande av uppenbar sanitär fara eller av annat särskilt skäl an-

ser nödigt att så förordna. I I 

Vad i 1 och 2 mom. sagts om denna lags ikraftträdande , tillämpas på 

motsvarande sätt även efte r la g8ns ikraftträdande vid ombildning av lands ~ 

kommun eller del därav till tätort. 

89 §. 
Den, som bryt er mot denna lag eller med stöd därav utfärdade före

skrift er, straff es med böter eller med fängelse i högst sex månader. 

Mind:J;'e överträd els e må hälsovårdsnämnd och polismyndigh et underlåta 

att anmäla till åtal. Allmän åklagare må även enlig t prövning und erlåt a 

, r 
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att utföra åtal för sådan överträdels e , likväl icke därest vederbörandG 

försummat att följa för honom av hälsovårdsnämd utfärdad föreskrift om 

avvärjand e av sanitär fara elle r avhjälpand e av sanitär olägenhet och 

där2st nämnden har anmält detta till åklagaren. 

90 §. 
Närmare för eskrifter angående v erkställighe ten och tillämpningen av 

donna lag utfärdas i landskapsförordning . 

91 §. 
Denna lag träd er i kraft den 1 juli 1967. Genom densamma upphäves 

landskaps la gc:;n don 17 april 1947 om hälsovården i landskap2t Åland 

(11/47) jämt e däri senare gjorda ändringar samt landskaps lagen den 17 
april 1947 innehållande hälsovårdsstadga för landskapet Åland- (12/47), 
till de delar stadgandena i sistnämnda landskapslag stå i strid me d 

st adgandena i denna landskapslag. I övrigt skall landskapslag2n innehål- ~ I 
land e hälsovårdsstadga för landskap et Åland förbliva gällande, till dess 

med stöd av 90 § denna l ag utfärdad l andskapsförordning träd er i kraft. 

Mariehamn,. den 14 1967. 

Lant råd 

vägt. 
ednings Sl-"8'-'k'r-e_t_e_r_a_r_G_ s~4rc~~ 


