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~ l a n d s l a n d s k a p s s t y r e l -
s ~ a framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angåend~ ändring av 

landskapslag~n om härbärgerings- och f örpläg

ningsrör"lsi:>r. 

Rik~ts förordning om härbärgerings- ~ch förplägningsrörelse~ (FFS/ / . 

108/60) har ändrats den 27 augusti detta år (FFS 475/65) i vissa avsei:>n

d~n. Sålunda har såsom nya kat~gorier av härbärgeringsrör~l~er införts 

motell och motorhärbärg~, av vilka d~n förstnämnda omfattar rörelser av 

en standard, motsvarande den för hotell för~skrivna, medan d~n senare 

är av enklarl?. slag~ Hotell, som också omfattar sådana serviceformer, 

som äro föreekrivna för motell 1 bör b~nämnas motorhotell. Av införandet 

av deesa nya kat~gorier följer ändringar i ett antal stadganden i för

ordningen • 

Stadgand~na i rikets ovannämnda förordning mot~varas i landskap~t 

dels av landskap.slagen om härbärgerings .. och förj:>lägningsröri:ils1?r (7/63 )., 
dels av landska~sf örordningi:in om härbärgerings- och f örplägningsrör~l

ser (6/65 ). Landskapsstyrt:1lst!'n föri?slårf att dn av ändringi;>n i rikt?t 

päkallade ändringarna i gälland~ landskap~lag, vilka beröra. 2, 16 och 

29 §§, införas_. 

Indelningen av härbärgcringsrör~1s~rna i olika katt?gori er har till 

funktion att för ri:isande underlätta val~t av .nattlogi ell~r matställe. 

Därvid är det särskilt bt:1tydPls~fullt, att d~n standardf som fordras i 

Pn visa kat~gori, kan utläsas av rör~lsens firmanamn. I gällande land

skapslag har mot~ll hänförts till katPgorin resandPh ~m mnn i rik~ts för

ordning blir sådan rör~ls~ nu hänförd till t?n särskild kat~gori mt?d 

krav på samma standard som i hotPll. Då bib~hållandP av nuvarandP system 

i landskapt?t sålunda kan l~da till missförstånd, bord"? motell hos oss 

fä samma ställning som i rik~t. Tyvärr synt?s någon internation0ll Pnh~t

lighPt tillsvidarp icke vara att räkna mPd i dPtta avst?~nd~. 

B~nämning~n motorhärbärge (på finska 'moottorimaja') anser landskaps
styrPls~n mindre lyckad. Varken benämningt?n gästgiveri Pller benämningen 

värdshus, som också kunde tänkas, ger dock be sked om, att SPrvicemöjlig

h~t er för motorfordon är anordnad~ vid sådan rörPlse. På grund härav 

har landekapsstyr'?lsen i förslaget stannat för benämningpn bilisthem på 

denna kat'?gori ~ 

Med hänvisning till dPt ovan anförda får landskapsstyr~lst?n vördsamt 

förelägga LandstingPt till antagandP nedanståPnde 

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

angåend e ändring av landskapslag~n om härbärg~rings- och förplägnings-
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röre?lser . 

I enlighet med Ålands land~tings b l? slut ändra~ 2, 16 och 29 §§ land· 

skapslag"'n den 4 a~ril 1963 om härbärg~rings- och förplägningsrörE>lser 

(7/1963) såsom följer: 
2 §_,. 

Syftet ml?d --...... ~ ... (1 mom . )- • , ..... f!:' lle r förfriskningar ~ 
Härbär~i?rlingsr ör~ ls ~r ä:ro hot~ll t hiot e 11, p~nsionat, ri::>~andehem , 

bi listhem och vandr~rh~~~ 
Höt~ll ät ~n harbärg~ritlg~~ör~ lS ~ t s öm up~fyll1?r höga anspråk och är . ' 

för1?nad m~ d ~n r"'staurang av först;a kla$s ell""r ml?d S"'rve r i ng av mat 

och förfriskningar av mot svarandl? k va l i t"'t för tillgodos-i:>l?nde av hot ,,, 11-

gästt?rnas behov. Hot i;; ll ~ s om d~-sautom 'Uppfyll""r i denna lag för mot"" ll 

stadgade fordringar, må använda b~närnning""n motorhot""ll . 
Motell är ""n härbärger i ngsrörel sc., som närmast betjänar person""r, vil

ka f ärdas med motorfordon , som uppfyll"'r höga anspråk och är förenad 

m~d en r e staurang eller med serv~ring av mat och förfriskningar av mot

svarande kvalit e t för tillgodoseende av resand enas behov e llr-r där r P

sand ena hava tillräckliga rnöjlighet r- r att själva tillre da sin mat. 

Pc. n s ionat är en under denna benämning bedriven med h~ lpr-nsion kombi

nerad härbärgeringsröre lse, som uppfyller m~ d P lhöga anspråk . 

Re sande.hem är ~n under denna benämning e ll~r benämningpn turisthärbär

ge , gästhem ell~r annan liknande benämning driven härbärg"" r ingsrörelse, 

~om uppfylle r medelhöga anspråk. 

Bilisthem är en under denna benämning ""ll""r annan motsvarande b e>n äm

ning bedriven härbärgeringsröre l s c. , som närmast b "" tjänar p~ r son""r, vil

ka f ärdas m0d motorfordon, och som uppfyller medelhöga anspr~k . 

Vandrarhem är ""n till standard "" n anspråkslös härbärg"" ring~rörels"", 

bedriven und t:>r denna benämning ell""r b enämning~n natthärbärg"' ~ 11e r an

nan liknand i0 br->nämning, i huvudsak ml? d an l i t and r:> av samfälld inkvart"' 

ring ell0r masshärbärg""ring , så ock rör~ls0 , som avs i0 r uthyrning av SP
mesti:>rstugor . 

Om s,orvering av mat och förfriskningar i samband mi0d annan härbärge

ringsrörPlse än hotell och motPll , där e st d""nna V "" rksamh~ t icki0 b i0 dri

v~s i form av särskilt klassificPrad förplägningsrör PlSP, gäller i till

lämpliga dPlar vad n Pdan stadgas om matsPfV ""ring och kaf~ av andra kla s s . 

16 §. 
Eft ~r a tt hava mottagit ansbkningpn skall landskapsstyr""lsen om d ~ 

i 15 § nämnda p "" rsönPrna införskaffa utlåtandP av v~ d""rbörand P p olis
mYndighet och, där~st avsikt Pn är att i samband med rörPlS "" n b Pdriva 
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utskänkning av alkoholdryck~r, av alkoholbolaget•- Gällt?r ansökning~n 
motell eller bilisthem och är avsik~~n att leda trafikPn till allmän 
väg.. t'kall vid behov landskapsstyr~lsi;:ins vägingeni ör höras • 

. 1'and skap~styr~lsen skall -- (2 mom, ) ---· höra sakkunniga. 
29 §. 

För:plägningsrörE>lse m~ ------ (1 mom.) •• , ••• klockan 51 
Förplägni -ngsrörelser, som godkänts att anslutas till hoti:>ll och mo

tell, ävi:>nsom klubbr~staurangi:>r samt re~taurang av första klass och -ka
f~ av fors~ a klass må öppi:>thällas till klockan 1. R~staurang av andra 
klass och matserv~ring av första klass mä öppPthållas till klockan 24 
samt matsi:>rvering av andra klass och kaf~ av andra klass till klockan 

23. 

DPnna lag träd 0 r i kraft d0 n l juli 1966. ÄgarP av rör~lsE>, som där
förinnan h 0 drivits undi:>r bPnämning""'n motP11 1 skall för 0 utgång~n av är 
1966 ansöka om nytt tillstånd för rör""ls0n, om han önskar använda dt?nna 
b~nämning på rört?lsen ~fter sistnämnda tidpunkt. 

MariPhamn , den 28 s~pti:>mb 0r 1965. 

På 

tagb0redningss~ktet1?rar1? 


