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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 härbärge-

rings- och förplägningsrörelser . 

Landstinget antog den 11 december 1961 på landskapsstyrelsens för

slag (framst . 28/61, lagutsk . bet .. 18/61, st . utsk.bet . 30/61 ~ lag .utsk . 

bet . 25/61) en landskapslag om härbärgerings- och förplägningsrörel

ser . Republikens President förordnade emellertid den 6 april inneva

rande år , att nämnda Landstingets beslut skall förfalla . Republikens 

Pr esidents brev i ärendet är av följande lydelse: 

"Till Ålands landskapsstyrelse. 

Ålands landsting har den 11 december 1961 fattat beslut om anta

gande av landskapslag om härbärgerings- och förplägningsrörelser . 

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

fordrat Högsta domstolens utlåtande i ärendet ,, över vilket även 

Ålandsdelegationen avgivit sitt yttrande , funnit att förevarande 

landstingsbeslut reglerar ett till näringsrätten hörande ämne . En

ligt 13 § 1 mom. 9 punkten självstyrelselagen för Åland den 28 decem

ber 1951 tillkommer landstinget lagstiftningsbehörighet angå ende nä

ring , för vars utövande enligt lag erfordras anmälan eller tillstånd , 

näring till självförsörjning , med iakttagande av näringsfrihetens 

grundsats , uppdelning i fria och reglementerade näringar samt annan 

än i 11 § 2 mom . självstyrelselagen för Å1and avsedd näringsrätt . 

Rätten till lagstiftning beträffande den del av näringsrätten , som 

omnämnes i sistsagda lagrum, är förbehållen riket . Idkande av härbär

gerings- och förplägningsröTelse hör icke till de i detta lagrum upp

räknade näringarna och landstingsbeslutet innehåller ej heller stad

ganden, som åsidosatte näringsfrihetens grundsats . Enligt 4 § själv

styrelselagen är rätten att inom landskapet driva näring, för vars 

utövande enligt lag erfordras anmälan eller tillstånd, beroende av 

i lagrummet nämnda förutsättningar . Landstinget har vid fattandet av 

landstingsbeslutet beaktat jämväl detta stadgande . Jämlikt 13 § 1 

mom . 6 , 11 , 12 och 16 punkterna självstyrelselagen har landstinget 

tillkommit rätt att utfärda de i beslutet ingå ende bestämmelserna om 

tiden för öppenhå llande av i beslutet avsedda rörelser, bötesstraff 

och annat äventyr , upprätthållande av allmän ordning samt hälsovård . 

De i landstingsbeslutets 55 och 56 §§ ingående stadgandena hänföra 

sig till lagstiftningen angående rättegångsväsendet och äro s å lunda 

av rikslagstiftningsnatur , men hava de , emedan de i sak överensstämma 
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med motsvarande stadganden uti den i riket gällande förordningen 

den 20 februari 1960 om härbärgerings- och förplägningsrörelser, en

ligt 14 § 4 mom. självstyrelselagen kunnat intagas i beslutet. 

Landstingsbeslutet innehåller jämväl stadganden, som hänföra sig 

till alkohollagstiftningen, vilken jämlikt. l:;L § 2 mom. 9 punkten 

självstyrelselagen för Åland uteslutande förbehållits rikets lagstif

tande organ. I 40 § lagen den 9 februari 1932 om alkoholdrycker stad

gas, att å varje utskänkningsställe, som icke förestås av utskänk

ningsrörelsens idkare själv, bör finnas en av länsstyrelsen godkänd 

ansvarig föreståndare, vilken närmast ansvarar för utskänkningens be

höriga handhavande och ordningens upprätthållande. Enligt 18 § 2 mom., 

19 § 3 mom., 26 § 1 mom., 27 § 3 mom. och 44 § 3 mom. landstingsbe

slutet skulle det ankomma på landskapsstyrelsen att godkänna dylik 

föreståndare. Då landstingsbeslutet såvitt detsamma angår ansvarig 

föreståndare för utskänkningsrörelse sålunda icke överensstämmer med 

förenämnda stadgan.de i lagen om alkoholdrycker, har landstinget på 

denna punkt överskridit sin lagstiftningsbehörighet. I anseende här

till har Jag med stöd av 14 § 2 momw självstyrelselagen beslutat för

ordna, att ifrågavarande landskapslag skall örfalla; vilket Land

skapsstyrelsen härmed till kännedom meddelas. 

Helsingfors, i Statsrådet den 6 april 1962. 

Republikens President Urho Kekkonen. 

Justitieminister Pauli Lehtosalo." 

Det i Republikens Presidents brev åberopade lagrummet, 40 § lagen 

den 9 februari 1932 om alkoholdrycker (FFS 45/32) är av följande ly
delse! 

"Å varje utskänkningsställe 1 som icke förestås av utskänkningsrö

relsens idkare själv,. bör finnas en av landshövdingen godkänd ansva

rig föreståndare, vilken närmast ansvarar för u~skänkningens behöri

ga handhavande och ordningens upprätthållande. Med avseende å nämnda 

föreståndare skall gälla vad om ansvarig föreståndare för allmän 

värdshusrörelse är stadgat" . 

Ansvarig föreståndare godkännes numera av länsstyrelsen (66 § 
förordningen den 12 februari 1937 om länsstyrelse, FFS 85/37). I de 

fall, där rörelsen avses att omfatta alkoholutskänkning eller rörel

se utvidgas att omfatta sådan utskänkning, skall ansvarig förestån

dare, om sådan erfordras, godkännas av länsstyrelsen, som äger iakt

taga jämväl "vad om ansvarig föreståndare för allmän värdshusrörelse 
är stadgat". 



-3-
532 

stadgandet i landstingsbeslutets 18 § 2 mom, är av allmän karaktär och 

sålunda gällande såväl rör€lser med utskänkningsrättigheter som rörelser 
utan sådana rättigheter. I detta stadgande borde därför införas ett till
lägg, enligt vilket för rörelse, som omfattar utskänkningsrättigheter, 
skall ansökas om godkännande av ansvarig föreståndare hos länsstyrelsen. --~ 

I 19 § 3 mom. landstingsbeslutet stadgas om föreståndare i klubbrestau
rant med utskänkningsrättigheter~ I detta stadgande bör angående godkä~

nande av föreståndare hänvisas till länsstyrelsen. 
Enligt landstingsbeslutets 26 § 1 mom. kan landskapsstyrelsen godkänna 

flera ansvariga föreståndare för en och samma rörelse, Befogenheten bör· 
för landskapsstyrelsens del begränsas till rörelser utan utskänkningsrät
tigheter. I paragrafens 2 mom, bör sista meningen uteslutas, då den en
dast avser rörelser med utskänkningsrättigheter. 

I 27 § 3 mom. stadgas, att landska~sstyrelsen skall införskaffa utlå
tande av vederbörande polismyndighet samt, ifall rörelsen omfattar utskänk 
ning av alkohol, av alkoholbolaget, innan beslut fattas om godkännande av 
ansvarig föreståndare. Då landskapsstyrelsens rätt att godkänna förestån

dare i det senare fallet skall uteslutas och landskapslag icke bör giva 
anvisningar för riksmyndighet om handl~ggandet av ärenden, som falla inom 
sådan myndighets kompetensområde, torde den senare delen av stadgandet 
kunna uteslutas. 

I riket har förordningen om härbärgerings- och förplägningsrörelser 
ändrats den 29.6.1962 (FFS 384/62) så, att förplägningsrörelse, som icke 
omfattar utskänkning av alkoholdrycker 1 kan beviljas tillstånd att hålla 
öppet nattetid också för förplägning av resande. Då turismen i landskapet 
motiverar öppethållning nattetid undor säsongen, har landskapsstyrelsen 
föreslagit en annan avfattning av 30 § 3 mom, än den av Landstinget tidi
gare antagna. 

Landstingsbeslutets 44 § 3 mom. behandlar uteslutande föreståndare vid 
utskänkningsrörelse och kan sålunda utgå. 

Lagens ikraftträdande föreslås ändrat till 1 juni 1963 (63 §). 
I övrigt har landskapsstyrelsen i föreliggande förslag upptagit stad-

gandena i den avfattning de erhållit vid Landstingets behandling av ären
det under höstsessionen 1961. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 
om härbärgerings- och förplägningsrörelser. 

----------
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 
Allmänna stadganden. 

1 §. 
Bedrivande av härbärgerings- och förplägningsrörelse är med nedan 
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stadgade undantag tillåtet endast med tillstånd av landskapsstyrel-
c 

sen på i tillståndsbeslutet angivna villkor samt med iakttagande av 

stadgandena i denna landskapslag och med stöd av densamma utfärdade 

bestämmelser. 

2 0. 
Syftet med härbärgeringsrörelse är att tillhandahålla gäster möb

lerade rum för härbärgering, anting en med eller utan servering av 

mat eller förfriskningar. 

Härbärgeringsrörelser äro hotells pensionat, resandehem och vand

rarhem. 

Hotell är en härbärgeringsrörelse, som uppfyller höga anspråk och 

är förenad med en restaurang av första klass eller med servering av 

mat och förfriskningar av motsvarande kvalitet för tillgodoseende av 

hotellgästernas behov. 

Pensionat är en under denna benämning bedriven med helpension kom

binerad härbärgeringsrörelse, som uppfyller medelhöga anspråk. 

Resandehem är en under denna benämning eller benämningen motell, 

turisthärbärge, gästhem eller annan liknande benämning bedriven här

bärgeringsrörelse, som uppfyller medelhöga anspråk. 

Vandrarhem är en till standarden anspråkslö s härbärgering srörelse, 

bedriven under denna benämning e ller benämning en natthärbärge eller 

annan liknande benämning, i huvudsak med anlitande av samfälld in

kvartering eller masshärbärgering, så ock rörelse, som avser uthyr

ning av semesterstugor. 

Om servering av mat och förfriskningar i samband med annan här

bärgeringsröre lse än hotell, därest denna verksamhet icke bedrives i 

form av särskilt klassificerad förplägningsrörelse, gäller i till

lämpliga delar v ad nedan stadgas om matservering och kafe av andra 

klass. 

3 §. 
Syftet med förpl ägningsrörelse är att i lägenhet eller p å plats, 

som har reserverats för detta ändamål, servera allmänheten mat eller 

förfri skningar. 

Förplägning srörelser äro rest aurang, matservering och kaf~ • 

Restaurang är en förpl ägningsrör e lse av hög standard, där särskild 

uppmärksamhet fäste.s vid matens kvalitet och de ss servering samt kun

dernas trivsel, 

Matservering är en under denna benämning eller under benämningen 

matbar , folkkök ; matsal eller annan liknande benämning bedriven för-
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plägningsrörelse, som mot svarar medelhöga anspråk och vars syfte 

huvudsakligen är att servera mat. 

Kaf e är en under denna benämning eller under benämningen kaffe

stuga, kaffebar eller annan liknande benämning bedriven förpläg

ningsrörelse, där huvudsakligen kaffe, te eller andra förfrisknin

gar med eller utan bakverk eller smörgåsar serveras. Kafe m~ av 

landskapsstyrelsen3 såvida rörelsen förfogar över tillräckliga god

tagbara matlagnings- och förvaringsutrymmen~ även beviljas tj_llstånd 

till servering av mat. 

Såsom bedrivande av i denna paragraf avsedd förplägningsrörelse 

betraktas servering av mat och förfriskningar endast i det fall att 

i samband med försäljningsstället bcrdsutrymme för mer än 15 perso

n@r _står till buds eller att serveringen försiggår i för rörelsen 
-- - ~---

re!:lervera:b Eiititet rum eller att rörelsen omfattar servering av mat-

portioner. 

4 §, 

Campingrörelse kallas sådan härbärgerings~örel s e 1 som avser ut

hyrning av tältplatser eller platser för campingvagnar tnec1 -tillgång 

till bekvämligheter såsom avträden 1 toalettrum, kokhus och kiosk

försäljning. 

Campingrörelse, som drives i samband med i 2 eller 3 § nämnd rö

relse, anses icke såsom särskild rörelse. 

Såsom campingrörelse räknas i cke upplåtande av tältplat s eller 

plats för campingvagn för sammanlagt högst 10 sällskap, ej heller 

sådan tältplats, även om den är större, där ing a bekvämligheter er

bjudas besökarna. För sådan rörelse må benämningen campingplat s eller 

liknande benämning icke användas, 

5 §. 
Restaurangerna, matserveringarna och kafeerna indelas, med undan

tag av de förplägningsrörelser, som avses i 6 § 1 mom. och 9 §, en

ligt deras kvalitativa nivå i tvä klasser. Då klassificeringen förs

ta gången fastställes, skall avseende fästas vid den standard, s om 

kommer till synes i rörelsens lägenhet, inredning och möblering 

samt dess betjäningsmöjligheter och, då rörelsen klassificeras på 

nytt, därjämte vid den nivå, på vilken rörelsen har bedrivits och 

i framtiden kan antagas komma att bedrivas. 

6 § .. 

Bedrives i lägenhet, som är i registrerad förening s besittning, 

f ör:plägningsrörelse , i vilken endast medlem i föreningen och med-
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lems högst tre personliga gäster mottagas som kunder 9 må landskaps

styrelsen på ansökan av föreningen godkänna rörelsen som klubbrestau

rang. 

Har klubbrestaurangs ägare eller innehavare icke beviljats till

stånd att bedriva allmän förplägningsrörelse, må klubbrestaurangen 

icke anlitas för annat än i 1 mom. nämnt ändamål ... 

7 §. 
på förplägningsrörelse vid station för land-, SJO- eller luft

trafik tillämpas $tadgandena i denna lag med de undantag, som för

anledas av fortskaffningsmedlens gång och allmänhetens korta uppe

hållstid vid stationerna~ Landskapsstyrelsen skall i tillståndsre

solutionen, då sökanden anhåller därom, efter att hava hört i 17 § 
avsedda nämnd, avgöra, huruvida och på vilka villkor det på trafik

stationen skall vara tillåtet att med samtycke av trafikstationens 

innehavare anordna servering av mat och förfriskningar även annor

städes än i den för ändamålet godkända lägenheten. 

8 §. 
Om bedrivande av förplägningsrörelse på passagerarfartyg och sö

kande av näringstillstånd för detta ändamål gäller i tillämpliga 

delar, vad i denna lag stadgas. Tiå fråga är om annat . fortskaffnings

medel, erfordras icke tillstånd f ör att servera passagerarna mat och 

förfriskningar .. 

9 §. 
För tillfälligt bedrivandLe av förplägningsröre lse skall tillstånd 

sökas hos landskapsstyrelsen, därest bedrivandet av rörelsen kommer 

att fortgå under längre tid än 15 dagar eller alkoholdrycker komma 

att utskänkas, samt i övriga fall skriftlig anmälan göras hos polis

och hälsovårdsmyndigheterna. Vid beviljande av tillstånd må avvikel

se äga rum från stadgandena i denna lag samt sådana l ättnader bevil

jas, som med hänsyn till rörelsens tillfälliga natur och de tillbuds

stående möjligheterna befinnas lämpliga. 

Landskapsstyrelsen må bevilja förplägningsrörelse tillstånd att 

tillfälligt anordna servering även i rörelsens andra än de för ser

vering godkända lokaliteterna eller i annan lägenhet, som icke har 

godkänts såsom serveringslägenhet. 

1 0 §. 
Från förplägningsrörelse må under öppenhållnings tiden även till 

förtäring annorstädes utgivas maträtter och f örfriskningar, som där 

serveras, likväl icke a lkoholdrycker. 
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Affär för utsändning av mat är en rörelse, därifrån färdig mat, 

kaffe, te eller andra förfriskningar utsändas till förtäring annor

städes. 

För bedrivande av i 1 mom. n ämnd rörelse erfordras icke till

stånd, men skriftlig anmälan därom skall före verksamhetens början 

göras hos polis- och hälsovå rdsmyndigheterna. Rörelsen skall upp

höra med sin utsändning eller övriga verksamhet senast klockan 22. 

Om kiosk eller därmed jämförlig t försäljning sställe, som se rverar 

mat eller förfriskningar och som enligt 3 § 6 mom. denna lag icke är 

förplägningsr ör e lse, skall före verksamhe tens början skriftlig an

mälan göras till polis- och hälsovå rdsmyndigheterna. 

12 §. 
Stadgandena i denna lag tillämpas icke: 

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

rekreationshem, som avser vård eller understöd, s amt icke heller p å 

avgiftsfri eller med ringa avg ift belag d härbärgering av hemlösa i 

samma syfte ; 

2) på sådant tillfälligt härbärg eringsställe, som huvudsakligen 

avser härbärgering av skolung dom samt medlemmar i ungdoms-, idrotts

exkursions- och andra sådana org a n isationer, såvida rörelsen vid 

härbärgeringsställe t icke avser f örtjäns t 9 

3) p å s å dan tältplats, som i ck G enligt 4 § betraktas som camping

röre lse ; 

4) på tillfällig härbärgering av gäster ; ej heller 

5) på sådana vårdanstalter f ö r sjuka samt därmed jämförliga an

stalter ., för vilkas upprätthållande erfordras s ärskilt tillstå nd. 

Angående i 1, 2, 3 och 4 punkt e rna avsedd härbärgeringsverks am

het, i sistnämnda f all, därest verksamheten fortgå r längre tid än 

7 dagar, skall likväl på förhand skriftlig anmälan göras till veder

börande polis-, bra nd- och hälsovå rdsmyndigheter, vilka, däre s t de 

anse skäl föreligga, böra besiktig a den f ör härbärgering avsedda lä

genheten och övrig a anordningar i s amband därmed. Konstat e ras vid 

besiktningen eller senare, oms~ändighe ter, som äro ägnade att även

t y ra person- e ller brandsäkerhe ten e ller kunna sanitära brister p å 

v isas, och avhjälpas icke de s sa missförhå llanden inom de n av veder

börande myndighet ut s atta tiden samt i enligh e t med denna myndighets 

anvisningar, må l and skapsstyrelsen f örbjuda användningen av läg enhe

t en, pla tsen e ller anordningarna i samband därmed för sådant ändamål. 
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:Bedrives i enskilt hem förvärvsverksamhet, vars syfte är att till

handahålla andra än egna släktingar möblerade rum, skall, därest 

högst fem rum hava upplåtits till boningsrum för gäster, sådan verk

samhet icke anses som härbärgering srörelse, ej heller erfordras där

för tillstånd, såvida icke lägenheten försetts med utåt synligt till

kännagivande. 

Lag samma vare, om r öre lse för uthyrning av semesterstugor, · därest 

högst fem från varandra avskilda eller avskiljbara bostäder upplå

tits för gäster. 

14 § .. 
Stadgandena i denna lag tillämpas icke: 

1) på i enskilt hem eller därmed jämförlig enskild lägenhet, så

som förening eller klubb tillhörig lägenhet, bedriven förvärvsverk

samhet, som avser daglig eller p å fastställda tider fortgå ende ser

vering av mat och förfr i skningar, om sådan servering bedrives endast 

mellan klockan 7 och klockan 21 samt de dagliga besökarnas antal i 

allmänhet icke är större än 15 ? 

2) på centralmatservering eller centralkök i bostadshus med ser

vering endast f ö r husets invånare; 

3) på servering i lägenhet, som är i statensf landskapets, kommuns 

eller annan arbetsgivares besittning, då serveringen anordnas för ar

betsgivarens personal och deras gäster, även om s erveringen har över

l åt its till annan, därest icke r örelsen eljest bedrives p å s å dant 

sätt, att den är jämförlig med f örplägningsrörelse, f ör vars bedri

vande tillstånd skall sökas ? ej heller 

4) på förplägningsrörelse på tillfällig eller rörlig arbetsplats, 

såsom i samband med byggnad s - eller vägarbetsplats, därest kunderna 

äro arbetstagare vid arbetsplatsen. 

2 kap. 

Om sökande av t illstånd. 

15 §. 
Tillstånd till bedrivande av härbärgerings- och förplägnings

rörelse må beviljas finsk medborga re, som å tnjuter -medborgerlig t 

förtroende och råder över sig och sin e g endom och s om är känd för 

redbarhet och tillförlitlighet, samt finskt aktiebolag, finskt an

delslag, finsk förening eller annan registrerad finsk sammanslutning, 

i vilka ordföranden i styre l sen eller de ansva ri g a bolagsmännen och 

verkställande direktören äro personer, som å tnjuta medborgerlig t för-
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troende och äro kända för redbarhet och tillförlitlighet samt råda 

över sig och sin egendom, ävensom staten, landskapet, kommun, försam-

ling och annat offentligträttsligt samfund. i 
Sökande skall uppfylla i 3 § landskapslagen den 10 april 1957 om 

rätt att idka näring i landskapet Ål and (11/57) stadgade förutsätt

ningar, där icke landskapsstyrelsen särskilt beviljat sökanden till

stånd till näringsutövning i landskapet enligt 4 § sagda lag. 

I 1 mom. nämnt tillstånd skall sökas skriftligt hos landskapssty

relsen. Tillstånd till bedrivande av förplägningsrörelse ombord på 

passagerarfartyg skall sökas hos landskapsstyrelsen, om fartyget är 

registrer.at inom landskapet Åland, e ller$ om fartyget icke är re

gistrerat, ifall dess faktiska hemort är inom landskapet . 

Tillstånd må på ansökan beviljas även för viss tid, för visst 

tillfälle e ller fortgående för vissa dagar eller vissa gånger i må

naden. 

16 §. 
Efter att hava mottagit ans ökningen skall landskapsstyrelsen om 

de i 15 § nämnda personerna införskaffa utlåtande av vederbörande 

polismyndighet och, därest avsikten är att i samband med rörelsen 

bedriva utskänkning av alkoholdrycker, av alkoholbolaget. 

Landskapsstyrelsen skall omedelbart förkasta ansökningen 9 därest 

den på grund av själva ansökningen eller ovan i l mom. nämnd a utlå

tanden finner, att ansökan icke kan bifallas. I annat fall skall land

skapsstyrelsen förordna om syn av affärslägenheten omedelbart eller 

efter det lägenheten blivit färdi g och inredd. Syn skall förrättas 

av en nämnd, till vilken höra poli schefen e ller av honom utsedd polis

man , som hör till befälet ·' i egenskap av sammankallare, en läkare i 

kommunens tjänst ell er annan av hälsovä~dsnämnden utsedd företrädare 

och brandchefen eller av honom utsedd person. Nämnden må vid behov 

höra sakkunniga. 

17 §. 
På anhållan av sökanden må, sedan den i 16 § avsedda nämnden har 

avgivit sitt utlåtande, polismyndigh eten, därest rörelsen och sökan

den uppenbart uppfylla villkore n i denna lag, tillåta provisoriskt 

öppenhå llande av rörels en, tills l andskapsstyrelsen har avgjort an

sökningen om näring stillstånd. 

18 §. 
Tillstånd till bedrivande av h ärbärgerings- eller förplägnings

rörelse skall beviljas, därest förutsättningarna för beviljande av 
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tillstånd i enlighet med denna lag och med stöd därav utfärdade fö

re skrifter äro för handen. 

I tillståndsresolutionen skall ang ivas, för vem tillståndet har 

beviljats 1 rörelsens art och klass, var rörelsen är belägen, den 

affärslägenhet, som har godkänts f ör ändamålet, under vilket firma

namn rörelsen skall bedrivas samt r örelsens ansvariga föreståndare 

och hans ställföreträdare ävensom, då fråga är om sammanslutning, 

styrelseordföranden och verkställande direktören, då sådan är till

satt. I resolutionen skall även angivas rörelsens största tillå tna 

kundantal. Till r e solutionen skall fogas ett exemplar av de till an

sökningen fogade ritningarna och redogörelserna. Är rörelsen avsedd 

att omfatta jämväl utskänkning av alkoholdrycker, äger landskapssty

relsen likväl ålägga sökanden att hos länsstyrelsen anhålla om g od

kännande av ansvarig föreståndare och ställföreträdare för honom. 

Har lägenheten g odkänts för anordnande av dans, föreställningar, 

förevisningar eller sammankomster, skall detta nämnas i resolutionen. 

Resolutionen bör även innehå lla övrig a av _landskapsstyrelsen utfärda

de föreskrifter om rörelsen och dess bedrivande. 

En avskrift av resolutionen och ett exemplar av ritningarna och 

redogörelserna skola av landskapsstyrelsen tillställas polismyndig

heten och hälsovå rdsnämnden p å orten. 

19 ~ . 

Näringstillståndet gäller endast den i resolutionen nämnda lägen

heten och ägaren .. Överlåtes r örelsen till ny ägare~ skall mottagaren, 

innan han är berättigad att forts ät t a rörelsen, söka tillstånd där

till, varvid i tillämpliga delar b ör iakttagas, vad ovan är stadgat. 

Ny syn förrättas likväl icke i lägenheten, därest icke landskapssty

relsen finner det av behovet påkallat. 

Medan ansökningen är anhärigig,är rörelsens fortsättande tillåtet 

endast i det fall , att för rörelsen har godkänts en ansvarig förestån

dare. 

Förening, som h a r erhållit tillstånd att hålla klubbrestaurang., må 

överlåta förest å nda rskapet för r örelsen till person elle r sammanslut

ning, som den anser lämplig och som landskapsstyrelsen har g odkänt. 

Utskänkes i klubbre~taurang alkoholdrycker, skall förest åndar e för rö

relsen godkännas av länsstyrelsen. 

Är avsikten att överflytta i verksamhet varande r örelse t ill annan 

lägenhet, att utvidga affärslägenheten, att ombilda rörelsen till i 

denna lag nämnd r örelse av annat slag eller att i affärslägenheten ut-
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föra från de godkända ritningarna avvikande ändringar i byggnads

konstruktionen, skall även i detta fal l tillstånd till rörelsens be

drivande sökas. I dessa fall skall även ny syn av l ägenheten förrät

tas, däres t l andskapsstyrelsen finner detta nödigt. 

2 0 §. 
Affärs i dkares döds- e l ler konkursbo är utan nyt t tillstånd berätti

gat att för avveckling fortsätta rörelsen under ett års tid, räknat 

från näringsidkarens dödsdag eller från dag en för konkursens början. 

Har enskild affärsidkare avlidit, svarar för honom godkänd ställ

företrädare eller ansvariga förest åndaren för rörelsen. Har icke ställ

företrädare eller ansvarig f öreståndare b l ivi t förordnad, åligger det 

den eller dem, som hava omhändertagit boet, att anmäla hos polismyn

dighet1 _ åt vem föreståndarskapet interimistiskt har överlåtits, och 

att inom två månader, räknat fr ån dödsdagen, hos l andskapsstyrelsen 

s öka godkännande för ny ansvar i g f öreståndare . 

Har affärsidkare råkat i konkurstillstånd och önskar man fortsätta 

rörelsen, skal l i till ämpl iga delar lända till efterrättelse , vad i 

2 mom. är s t adgat 9 l i kväl så, att där i nämnda anmälan och ans ökan an

komma på förvaltaren av konkursboet. Fata~jet iderna räknas från den 

dag, då borgenärerna fattade beslut om rörelsens fortsättande. 

21 §. 
Den, som har erhållit tillst ånd till bedrivande av röre l se, som 

avses i denna lag, skall före verksamhetens början därom göra i land

skapslagen angående rätt att idka näring i landskapet Ål and föreskri

ven anmälan .. 

I fråga om anmälan till handelsrcgi stret om bedrivande av rörelse 

gäller, vad därom är särskilt sta dgat. 

Upphör rörelse, skal l den, som bedrivit rörelsen, anmäl a därom hos 

landskapsstyrelsen inom två veckor. 

Bevi l jat ti l lstånd till bedrivande av rörelse skall anses hava upp

hört att gäll a, om rörelsens verksamhet har varit avbruten under ett 

års tid, därest icke landskapsstyre lsen på ansökan, som gjorts under 

loppet av denna tid., medgiver l ängr e avbrott. 

22 §. 
Skatteuppbördsman, förvaltare av s tatens penningmedel, allmän å

klagare, tull- eller polisman eller annan innehavare av tjänst eller 

befattning, som på tjänstens vägnar skall behandla ärenden, vilka hän

för a s ig till övervakningen av i denna lag avsedd rörelse, må i cke be

driva sådan r örelse och icke heller v ara des s ansvariga förest å ndare 

I_ 
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eller dennes ställföreträdare. I fr å ga om rätt för make och omyndiga 

barn till person, som innehar tjänst eller befattning av nämnda slag, 

att bedriva ifrågavarande rörelse g äller, vad i landskapslagen an

gående rätt att idka näring i landskapet Åland därom stadgas. 

23 §. 
Vad i detta kapitel och 28 § 1 mom. samt 44 § 1 mom. är stadgat 

om ordförande i styrelsen för sammanslutning, som bedriver härbärge

rings- och förplägningsrörelse samt verkställande direktören f ö r så

dan sammanslutning, må icke tillämpas, därest den av sammanslutnin

gen bedrivna härbärgerings- och förplägningsrörelsen i jämförelse med 

sammanslutningens huvudsakliga verksamhet är ringa. Likväl skall 

sammanslutning ocks å i detta fall uppfylla i 15 § 2 mom. scadgade 

:förutsättningct.~i 

3 ltctp ' 
Om, .. ah sv.q.r, e :h 19 t ,, .. /? ~/t.t ~ ~ ... lal .• a:.ö, tiJ s f!ju 

24 §~ 

Då sammarislutning bedriver l denna lag avsedd närihgsverks amhet, 

bör detta ske Under ledning av s är skilt godkänd ansvarig före s tånda

re. Såsom ansvarig föreståndare för härbärgerings- och förplägnings

rörelse, som äges av enskild näringsidkare, må även godkännas annan 

person än ägaren. 

25 §. 
Ansvarig föreståndare svarar för att rörelsen bedrive s i enlighet 

med stadgandena i denna lag och med stöd av densamma utfärdade be

stämmelser samt övriga stadganden och föreskrifter. 

Ansvarig förest åndare bör särskilt övervaka affärspersonalens 

verksamhet. Då fråga är om förseelse, försummelse eller bristfällig

het, som han ej kan förebyg&a eller rätta utan medverkan av ägaren, 

är han fri från ansvar, sedan han därom anmält till ägaren. 

Rörelsens ägare eller ansvariga föreståndare skall draga f örsorg 

om att rörelsen förfogar över övervakande personal i erforderligt 

antal .• 

Rörelsens ägare eller ansvariga föreståndare må icke samtidigt 

vara verksam såsom ansvarig förest å ndare för två eller flera i denna 

lag avsedda rörelser, därest icke ansvaret är begränsat endas t till 

affärsverksamhetens ekonomiska s ida. Ansvarig föreståndare för olika 

avdelningar i samma rörelse må han vara endas t i det fall, att av

delningarna äro förlagda till samma byggnadsgrupp och icke med hän

syn t ill sin omfattning eller karaktär äro att betrakta som jämför -

I 
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liga med skilda rörelser. 

26 §. 
För rörelse må på framställning av ägaren godkännas flera ansva

riga föreståndare, vilkas å ligganden fördelas på så sätti att en an

svarig förest åndare tillsättes skilt för sig för ekonomi-, serverings

eller härbärgeringsverksamheten. Är rörelsen omfattande eller bedri

ves den i olika våningar eller på olika avdelningar, må ansvaret be

gränsas till en viss entydig fastställd del därav. 

Landskapsstyrelsen må förordna$ att den ansvariga föreståndaren 

skall hava en ställföreträdare, som ansvarar för rörelsen, då den 

ansvariga föreståndaren är frånvarande eller har förfall. Den ansva

riga föreståndaren må hava flera ställföreträdare. 

27 §. 
Av ansvarig föreståndare fordr as: 

1) att han är finsk medborgare ~ 

2) att han åtnjuter medborgerligt förtroende samt räder över sig 

och s in egendom ävensom är känd för redbarhet och tillförlitlighet9 

3) att han har erforderlig erfarenhet och yrkeskunnighet för 

skötseln av ifrågavarande rörelse eller avdelning därav ; 

4) att han är förtrogen med stadgandena om ifrågavarande fack ~ och 

5) att han med hänsyn till sin cidigare verksamhet och sina person

liga egenskaper måste anses lämpad at t handhava ansvarig förestånda

res åligganden. 

Föreligger särskilt skäl, må landskapsstyrelsen sås om ansvarig 

föreståndare godkänna även annan än finsk medborgare,. därest den fö

reslagna uppfyller i mom. 1 punkterna 2) - 5) nämnda fordringar. 

Landskapsstyrelsen skall om ansvarig föreståndare införskaffa ve

derbörande polismyndighets utlåtande. 

På ställföreträdare för ansvarig föreståndare skall tillämpas vad 
u 

i denna. paragraf stadgas om ansvarig föreståndare. 

28 §. 
Avgår den ansvariga föreståndaren, styre lseordföranden eller verk

ställande direktören i sammans lutnj_ng eller upphöra de annars att 

handhava sin befattning, skall ans ökan . om godkännande av ny person 

inom två månader inlämnas till l andskapsstyrelsen. 

Saknas ansvarig föreståndare, skall hans ställföreträdare, eller 5 

om sådan icke finnes eller har förfall, enskild affärsidkare, samman

slutnings verkställande direktör, e ller , om sådan icke finnes, ordfö

randen i styrelsen eller annat motsvarande organ ansvara för skötse ln 
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4 kap . 

Om rörelsens öppenhållningstid och bedrivande . 

29 §. 
Förplägningsrörelse må öppnas tidigast klockan 5. 
Restaurang av första klass , .. i samband med hotell godkänd_ annan 

förplägningsrörelse och klubbrestaurang samt kaf~ av första klass 

må öppenhållas till klockan 1 1 restaurang av andra klass och matser

vering av första klass till klockan 24 och matservering av andra 

klass och kaf~ av andra klass till klockan 23 . 

30 §. 
Polismyndj.gheten på orten är berättigad att på ansökan tillfäl

ligt förlänga öppenhållningstid. 

Landskapsstyrelsen har befogenhet att på ansökan på viss tid för-
u 

länga öppenhållningstid . Gäller ansökningen · rörelse, som omfattar ut- I 1 

skänkning av alkoholdrycker, skall utlå tande införskaffas av alkohol

bolaget. 
Landskapsstyrelsen må bevilja tillstånd att nattetid Dppenhålla 

sådan förplägningsrörelse , som icke omfattar servering av alkohol

drycker, för servering av mat och förfriskningar.. 

Därest undantagsförhållanden eller andra särskilda skäl det kräva, 

har landskapsstyrelsen befogenhet att förkorta öppenhållningstiden . I 1 

Landskapsstyrelsen skall delgiva i denna paragraf nämnt beslut 

polismyndigheten på orten och, därest beslutet gäller rörelse, 

omfattar ut skänkning av alkoholdrycker, även alkoholbolaget . 

31 § .. 

som 

Förplägningsrörelse , som omfattar utskänkning av alkoholdrycker, 

må icke mottaga nya kunder senare än 45 minuter och annan f örpläg

ningsrörelse icke senare än 30 minuter före rörelsens i 29 § stad

gade stängningstid , 

I 

Tillfällig eller varaktig förlängning av förplägningsrörelses öp

penhållningstid berättigar till motsvarande förlängning av serverings

t iden , men icke till mottagande av nya kunder senare än i 1 mom . är 

s tadgat , såvida icke den myndighet ,. som beviljat förlängning av öp

penhållningstiden , annorlunda förordnat . 

Förplägningsrörelse , som omfattar utskänkning av alkoholdrycker , 

må icke upphöra med matserveringen , så länge serveringen av alkohol-
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drycker fortgår. 

32 §. 
på f örplägning srörelse i samband med härbärgeringsrörelse s k all 

tillämpas vad i 29 1 30 och 31 §§ är stadgat. Utan hinder härav må 

dock mat och för f riskningar serveras i härbärgeringsrörelse och cam

pingrörelse å t där boende gäster. 

33 §. 
Stadgandena i detta kapitel om öppenhållningstid och mottagande 

av kunder gälla i cke bedrivande av f örplägningsrörelse på land-, 

vatten- och lufttrafikstationer. Landskapsstyrelsen skall beträf

fande sådan rörelses öppenhå llande utfärda föreskrifter i till

ståndsresolution och senare vid behov genom särskilt beslut. 

34 §. 
I fråga om anordnande av offentliga och med dessa jämförliga till

ställningar i samband med härbärgerings- och förplägningsrör e lse 

skall iakttagas, vad därom är särskilt stadgat. 

För hå llande av biljard i samband med härbärgerings- eller för

plägningsrörelse skall anskaffas landskapsstyrelsens tillstånd. 

35 §. 
Idkare av härbärgerings- eller förplägningsrörelse samt rörelsens 

personal är, därest med tanke på upprätthållandet av ordningen e ller 

rörelsens kvalit~tiva nivå skäl därtill föreligger, berättigad att 

vägra person, som önskar bliva r örelsens kund 1 tillträde samt för

vägra honom s ervering av mat., förfriskningar eller alkoholdrycker och 

vid behov avlägsna honom. Berusad person må förvägra s inträde i för
plägningsrörelse. 

36 § .. 
I härbärgering s- eller förplägningsr örelse må i cke tjänstgö ra 

person, som lider av sjukdom, vilken , medför smittofara f ör allmänhe

ten, eller vilken med skäl kan mi s stänkas för att vara smittobärare. 

I uppgifter, som omfatta betjänande av allmänheten, må icke nyttjas 

person, som icke åtnjuter medborgerligt förtroende. 

Föreligger skäl att misstänka, a t t person i rörels es tjäns t lider 

av ovan avsedd sjukdom eller är smittob.ärare, är han 9 därest ägaren 

eller vederbörande myndighet de t kräver, skyldig att förete l äkar
i ntyg . 

37 §. 
I samband med härbärgerings- och f örplägningsrörelse må i ck e varor 

saluföras eller i försäljningssyft e utställas utan polismyndighetens 
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tillstånd. 

Handelsrepresentant skall likväl tillåtas att i härbärgerings

rörelse utställa varor och mottaga beställningar. 

Idkare av härbärgerings- och f örplägningsrörelse är berättigad 

att i sin affärslägenhet ordna s å dan ringa försäljning, s om hör till 

kundbetjäningen. 

38 §. 
Härbärgerings- eller förplägningsrörelses namn, reklamer, affärs

skyltar eller annat dylikt må icke innehålla något, som är ägnat att 

skänka en vilseledande bild av rörelsens art eller klassificering. 

39 §. 
Stadgandet i 37 § 1 mom. må i cke utgöra hinder för försäljning av 

förnödenheter i campingrörelse till dem, som bo på campingområdet. 

5 kap. 

Om affärslägenheter. 

40 §. 
Förplägningsrörelse må icke bedrivas i rum, ?Om s amtidigt är be

bott eller står i sådan förbindelse med bostads- eiler annan lägenhet 

att sanitär olägenhet kan vållas därav. Likväl må f ör gäst i härbärge

ringsrörelse anordnas servering i hans rum. 

Rum, som står i förbindelse med handelsrörelse, må godkännas så

som lägenhet för förplägningsr örelse, och där må bedrivas i denna lag 

avsedd förplägningsröre lse~ därest icke därav vållas sanitär olägen

het. 

41 §. 
I härbärgeringsrörelse må icke i samma rum eller i rum, som stå i 

omedelbar förbindelse med varandra, inkvarteras pers oner av olika 

kön, därest de icke tillhöra samma familj. 

6 kap. 

Om tillsyn över näringsrörelserna. 

42 §. 
Tillsynen över efterlevnaden av stadg andena i denna lag och med 

stöd av densamma utfärdade föreskrifter ankommer närmast på l and

skapsstyrelsen och polismyndighet e rna, v ilka i synnerhet böra till

se, att ordning upprätthålles och att stadgade öppenhållningst ider i

akttagas. 

Landskapsstyrelsen må på särskilda skäl . efter framställning av 

polismyndighet förordna, att förplägningsrörelse icke är berättigad 

a tt bereda person under 18 år tillträde. 

Il 
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43 §. 
För härbärgerings- och förplägning srörelse må polismyndighet p å 

eget initiativ eller på ansökan av den, som bedriver rörelsen, för~ 

ordna honom själv e ller person i hans tjänst till ordningsman 9 i frå

ga om vilken i tillämpliga delar gäller , vad om ordningsmän vid nö

jestillställningar är stadgat. 

44 §. 
Landskapsstyrelsen skall föra särskilt register öve r de närings

tillstånd, som beviljats med stöd av denna lag. Av re gistret b ör 

framgå det namn, under vilket rörelsen bedrives, rörelsens art och 

klass, rörelsens adress och ägare, samt, därest rörelsen äges av en 

sammanslutning, dess styrelseordili rande och verkställande direktör, 

såvida sådan är utsedd, ävensom de ansvariga bolagsmännen. I regist

ret skall antecknas uppgifter om rörelsens affärslägenhet och till

låtna kundantal samt rörelsens ansvariga föreståndare och dessas 

ställföreträdare ävensom landskapsstyre lsens åtgärder ifråga om~

relsen. 

Landskapsstyrelsen skall utan drö jsmål översända uppgifter om 

alla anteckningar i registret till vederbörande polismyndighet och 

Ålands Turistförening r.f. 

Polismyndighet skall enligt uppg ifterna från landskapsstyrelsen 

föra kortregister e ller annan förteckning över rörelserna inom s itt 

distrikt. 

Har polismyndighet erhållit kännedom om, att någon av de i för

teckningen införda r öre lserna har upphört med sin verksamhet, skall 

den därom anmäla till landskapsstyrelsen för anteckning i re g i s tret. 

Finner polismyndighet skäl föreligga att antaga, att rörelse av i

frågavarande slag har upphört, skall den därom anmäla till landskaps

styrelsen. 

45 §. 
I hotell och pensionat skall föras resandebok, vilken, eller ve

derbörlig avskrift därav, varje vecka skall föret e s för vederbörande 

polismyndighet. Formulär för resandeboken fastställes av landskaps

styre lsen. Av resanden själv ifyllt resandekort i enlighet med a v mi

nisteriet för inrikesärendena fastställt formulär skall senast dagen 

efter resandes ankomst tillställas vederbörande myndighet. 

Vägrar resande att ifylla resandekort eller föreli gger skäl att 

betvivla sanning senligheten av hans uppgifter, skall därom ome delbart 

anmälas till polismyndigheten. 
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I vandrarhem och campingrörelse f öres endast i 1 mom. avsedd re

sandebok, vilken på anfordran uppvisas för polismyndighet. 

Resandebok och -kort, som avses i denna paragraf, skall aff ärs

idkaren själv anskaffa och bekosta . 

46 ~ . 

Campingrörelse b ör bedrivas sci, att i omgivningen boende befolk

ning icke orsakas oläg enhet därav. 

För r örelsen skall finnas av polismyndigheten godkända ordning s

regle r, vilka mångfaldigas i sådant antal, att varje sällskap, som 

bebor område t, kan erhålla ett exemplar av dem. 

47 §. 
Därest bristen p å inkvartering sutrymmen det nödvändigtv is kräver, 

är tillfällig inkvartering av g äster tillåten även i andra till här

bärgeringsrörelsen hörande rum än r e sanderum. Rum, där f ödoämnen för

v a ras eller beredas, må likväl i ck e anlitas såsom bostads- e~~ -
rum eller garderober för personalen, i cke heller för genomgå ng till 

resanderummen .• För allmänheten reserverade tamburer, förhallar och 

korridorer må icke anlitas f ör andra ändamål. 

48 § • . 

Härbärgerings- och f örplägning srörelse bör hava ett tillräckligt 

ant a l utgå n gar. Förfogar r örelsen öv e r annan än f örsta v åning en i 

byggnad, b ör å tmins t one en s å som u tgång anlitad trappa vara f örlagd 

till ett avskilt trapphus. I bygc nad, som icke ä r brandsäker eller 

brandhärp:ig , må för resande elle r personal avsedda rum icke f örläg

gas högre upp än till andra våningen. 

Utgång ur a f färslägenhetJiör v a ra -så bred, klar och fri frå n hin

der , att i fall av e ldsvåda eller a nnat sådant nödläg e möjligheten 

f ör allmänhe ten a tt s nabbt och st örningsfritt avläg sna sig är tryg

gad. 

49 ~ . 
De anläggningar p å camping områ de , som äro inrymda i byggnade r, 

böra uppfylla f ör pensionatsrörels e g ällande .krav. 

På camping område skall finnas tillräcklig tillgång till dri cks

v a tten. 

Campingområde må anläggas endast p å torr o ch annars lämplig plats; 

som g odkänne s av d en i 16 § 2 mom. av s edda nämnden. Innan områ det ta

g es i bruk för ändamå l e t, skall n ämnden vid syn på områ det g odkänna 

detsamma och där b efintliga anläg gn i ngar. 

50 § . 
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I 16 § 2 mom . avsedd nämnd ska l l fö r rätta f örnyad syn i h ärbär

gering s- o ch f örplägningsrörels e s a f färslägenhet vart annat e lle r~ 

d ärest landskapsstyrelsen i fr å g a om n ågr a kate g orier av röre lse n 

tillåter dett a , v a rt tredje å r . Sagda nämnd ska ll även unde r mellan

tiderna mellan syne f 9rrättning arna tillse, att de beviljade r ä ttig

heterna nyttjas p å laglig t s ätt s amt a tt l ag o ch utfärdade f ör e skrif

ter iakttagas. Syn , som har f örr ä ttat s i aff ärslägenheten enlig t 19 
§, motsvarar förnyad syn. 

Konstateras vid f c.i rnyad syn e lle r v id annat tillfälle brist e r och 

avhjälper näring sidkaren trots anmärkning icke dessa brister , skall 

anmälan därom jämte vid syneförrättning uppgjort protokoll ins ändas 

till landska psstyrelsen . Med anledning av anmälningen skall l and

skapsstyrelsen skri da till i ä r e n det aventuellt erforderlig a å tgärder. 

51 §. 
Hava i r örelse, som avses i denna lag yppat sig mi e sbruk, s anitära 

mis s f örhål"landen e ller oordning , h a r rörelsens lägenhet eller inv 

tarier fått väsentlig t förfalla eller har standarden i fråga om rö

relsens mat eller servering eller den publik, som anlitar rörelsen ~ 

f örsämrats, har landskapsstyrelsen b e fog enhet att tilldela vede rböran

de tillrättavisning, nedflytta röre lsen till lägre art eller kla ss, 

inskränka rörels ens öppenhållning stid eller stänga rörelsen e ller 

den avdelning av r örelsen, där mi s s fö rhållande na hava yppat s i g_, f ör 

vis s tid. Äro mis s f örhå llandena av allvarlig t slag eller fort fara 

e ller upprepas de trots ovannämnda å t g ärder , må landskapssty relse n 

helt och hållet st än ga rörelsen e ller avdelning därav samt i motsva

rande delar återkalla näringstillstå ndet. Är r örelsen klubbres tau

rang , skall landskapsstyrelsen efter omständigheterna pröva , huruvida 

f öreningens n ä ring stillstå nd skall åt erkallas helt och h å llet eller 

endast f ör viss tid e ller endast till den tidpunkt , då f örestå ndar

skapet f ör r ör e lsen har överlå tit s till en av landskapsstyrels en god

k änd ny restaurat ör . Innan landskapsstyrelse n skri der till i d e tta 

moment avsedd å t gärd , skall ve derbörande höras . 

Har den, som bedriver affär f ör utsändning av mat, försummat att 

iakttag a de stadganden och föreskrifter, som gälla s å dan r ör e lse, 

e ller hava i rörels en yppat sig missbruk, sanitära mi s sförhå llanden 

e ller oordning, har polismyndigheten på orten befogenhet att tilldela 

v ederbörande varning. Äro mi s sbruken och oordning en av allvarlig t 

s lag e ller fortfa ra e ller upprepas de trot s tilldelad varning, må 

l andskapsstyrelsen p å framställning av polismyndighet e n på orte n , 
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efter att hava h ört näringsidkaren, f örordna om rörelsens upphörand~ 

för viss tid eller helt och hållet. 

52 §. 
Visar sig ansvarig föreståndar e , ställföreträdare för honom eller 

enskild näringsidkare eller, då rörelsen bedrives av bolag , andelslag, 

förening eller annan sammanslutning, styrelseordföranden eller, där

est särskild verkställande di rektör har t illsatts, denna olämplig 

för sin befattning 1 eller flramgår det, att de sköta sina ålig ganden 

endast skenbart, skall landskapsstyrelsen, efter att hava hört veder

börande, återkalla sitt godkännande. 

Har enskild näringsidkare genom domstolsutslag ådömts straff f ör 

brott, som gör honom olämplig ati fortfarande bedriva rörelsen ell er 

är det icke möjligt för bolag , andelslag, förening eller annan sam

manslutning, som bedriver rörelse, att tillsätta sådan verkställande 

direktör eller ansvarig f örest åndare , som landskapss tyrelsen kan god

känna, skall landskapsstyrelsen, sedan ovannämnda utslag har' vu..nnit 

laga kraft, återkalla det beviljade näringstillståndet. På samma 

sätt skall förfaras i det fall, att för enskild näringsidkare e ller 

ansvarig förest åndare icke kan tillsättas ställföreträdare, som 

landskapsstyrelsen kan godkänna. 

Ådömes i 1 mom. nämnd person straff för brott, som gör honom o

l ämplig för sin befattning eller dömes han förlustig sitt medborger

liga f örtroende, skall polismyndigheten anmäla därom till landskaps

styrelsen. 

53 §. 
Om i 51 och 52 §§ nämnda åtgärder och domstolsutslag skall land

skapsstyrelsen göra anteckning i det i 44 ~ nämnda registret samt, 

om åtgä:i;'d drabbat rörelse, som omfattar utskänkning av alkoholdryc

ker, anmäla därom till alkoholbolaget. 

7 kap .. 
Straffstadganden. 

54 §. 
Bedriver någon rörelse, som enligt denna lag får bedrivas~ndast 

med tillstånd, utan att ha erhå llit sådant, straffes han såsom i 

landskapslagen om rätt att idka näring i . land skapet Åland stadgas. 

Den, som i övrigt bryter mot stadgandena i denna lag eller med 

stöd av densamma utfärdade bestämmelser, straffes med högst etthundra 

dagsböter, därest icke annorstäde s f ör brottet strängare straff är 

stadgat. 
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8 kap .. 

Om ändringss ökande. 

55 §. 

550 

Polismyndighets beslut med st öd av denna lag må överklag as hos 

länsstyrelsen inom tret.tio dagar räknat från delfåendet, men skall 

polismyndighetens beslut oavsett besvären likväl iakttagas, s~framt 

i cke länsstyrelsen annorlunda förordnar. 

56 §. 
I landskapsstyre lsens ut s lag , varigenom någon tilldelats till

rättavisning, må ändring icke sökas. Annat utslag av landskapsstyrel

sen ävensom länsstyre lsens utslag må överklagas hos högsta förvalt

ningsdomstolen inom trettio dagar r8~nat från delfåendet .. Landskaps

styrelsens och länsstyrelsens utslag gå oavsett besvären i verkstäl

lighet, såframt icke landskapsstyre lsen eller läns styrelsen annor

lunda förordnar. 

9 kap. 

Särskilda stadganden. 

57 §. 

Med polismyndighet avses i denna lag polisinrättningen i Marie

hamn och länsman på landet~ 

58 § . 
Angående stämpelskatt, som skall erläggas för i denna lag avsedda 

tillstånd, gäller, vad därom är särskilt stadgat. 

59 ~ . 
Medför iakttagandet av denna lag eller föreskrift e rna med stöd där

av oskäliga kostnader eller avsevärd olägenhet vid näringens utövande, 

må landskapsstyrelsen i . enskilda fall bevilja lättnader. 

60 §. 
Då förplägningsrör e lse, som är underkastad denna lag , delvj_s eller 

helt och hållet bedrives utomhus eller på annan plats än i därför av

sedd l ägenhet, gäller i tillämpliga delar, vad om rörelses bedrivande 

i lägenhet stadgas. 

61 §. 
Åt förrättningsman, sakkunni g och protokollförare vid syneförrätt

ning, som enligt 16 § 2 mom., 4-9 och 50 §§ fö rrättats, äro ägare av 

hotell, restaurang och annan r örelse skyldiga att erlägga av landskaps

styre l sen fastställda arvoden. 

62 §. 
Närmare bestämmelser angående v e rkställighet och tillämpning av 



-22-
denna lag utfärdas genom landskapsförordning. 

Utöver vad i denna lag stadgas o ch med stöd av densamma föreskri

vits, skall föreskrifterna i kommunala reglementen iakttagas, såvida 

de icke stå i strid med denna lag. 

63 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juni 1963~ Genom densamma upphäves · 

Alands landstings beslut den 11 juli 1924 om antagande av förordnin

gen angående hållande av värdshus, natthärbärge, kafe, biljard och 

kägelbana, given den 28 januari 1922 (13/24) samt Ålands landskaps

nämnds beslut den 3 maj 1934 angående ordningsstadga för hållande 

av värdshus, pensionat 9 natthärbärge, kafe, biljard och kägel-

bana ( 6/34). 
Stadgandena i denna lag gälla jämväl rörelse, som bedrives med 

stöd av redan beviljat näringstillstånd. Rörelser som klassificerats 

som matserveringar och kafeer av tredje klass i tillståndsresolutio

ner med stöd av tidigare gällande stadganden, övergå vid lagen 

kraftträdande till matserveringar och kafeer av andra klass. Därest 

vid denna lags ikraftträdande utan tillstånd lagligen bedrives sådan 

rörelse, som enligt stadgandena i denna lag må bedrivas endast med 

tillstånd, skall sådant tillstånd sökas före utgången av år 1963. 
Innehavare av redan beviljat tillstånd är icke skyldig att i sin 

affärslägenhet låta utföra ändringar i byggnadskonstruktionen. Övriga 

av denna lag förutsatta ändringar och reparationer granskas vid när

mast följande syneförrättning i affärslägenheten, varvid stadgandet 

i 50 § iakttages. ______ ..... __ 
Mariehamn, den 19 september 1962. 

Lantråd 

l1ag eredning ssekreterare 
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