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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 framstäl lning till Åland s lands.ting med 

förslag till landskapslag angående · ändripg av 

landskapslagen om rätt att idka näring i land

skapet Åland och förslag till l andskapslag ' om 

rörlig handel. 

Landstinget antog den 11 december 1961 på landskapsstyrelsens 

framställning (32/61) dels en landskapslag angående ändring av land

skapslagen om rätt att idka näring i landskapet Å1and (lagutsk.bet. 

20/61, st.utsk.bet. 34/61) och dels en landskapslag om rörlig han

del (lagutsk.bet. 21/61, st,utsk,bet. 35/61). Emellertid har Republi

kens President den 6 april detta år förordnat, att sagda landstings

beslut skola förfalla. Republikens Presidents brev angående lands-

tingsbeslutet om antagande av landskapslagen om rörlig handel är av 

följande lydelse: 

"Till Il. lands landskapsstyrelse. 

Ålands landsting har den 11 december 1961 fattat beslut om anta

gande av l andskapslag om rörlig handel. 

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

fordrat Högsta domstolens utlå tande i ärendet, över vilket även 

Ålandsdelegationen avgivit sitt yttrande, funnit att förevarande 

landst ingsbes lut reglerar ett till näringsrätten hörande ämne. En
lig t 13 § 1 mom. 9 punkten själ vstyrelselagen för Åland den 28 de

cember 1951 tillkommer l and / stinget lagstiftningsbehörighet angå

ende näring, för vars utövande enligt lag erfordras anmälan eller 

tillstånd, näring till självförsörjning 9 med iakttagande av närings

frihetens grundsats, uppdelning i fria och reglementerade näringar 

samt annan än i 11 § 2 mom. självstyre l se lagen för Åland avsedd nä

ring srätt. Rätten till lagstiftning beträffande den del av närings

rätten, som omnämnes i sistsagda lagrum, är förbehållen riket. Rör

lig handel hör icke till de i detta lagrum uppräknade näringarna och 

landstingsbeslutet innehåller ej heller stadganden, som ås idosatte 

näringsfrihetens grundsats. Jämlikt 13 § 1 mom. 6, 11, 12 och 1 6 

punkterna självstyrelselagen har landstinget tillkommit rätt att ut

färda de i beslutet ingående bestämmelserna om tiden under vilken i 

beslutet avsedd rörelse får idkas, samt om bötesstraff, upprätthål

lande av allmän ordning och hälsovård. I 10 § 3 mom. l andstingsbeslu

tet stadg as att utlänning i cke må beviljas tillstånd till ambuleran

de butikshandel och stadgandet. i 32 § beslutet är att hänföra till 

lagst iftningen angående rätteg ångsväsendet. Rätten till lagstiftning 

I 
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om vi llkoren för utlännings näringsrätt och om rättegan g sväsendet är 

i 11 § 2 mom. 10 och 13 punkterna själ vstyrelselagen u tes lutande f ör

behå llen riket. Då ~andstingsbeslut ets berörda s tadgand e n emellertid 

i sak överens stämma med motsvarande stadganden uti den i riket ~äl

l ande l a g en den 8 juli 19 61 om kringför i ngshande l hav a de med stöd 

av 1 4 § 4 mom. självstyre l s e lagen för vinnande av enhe t lighet och 

överskådlighet kunnat upptag as i landstingsbeslutet. 

I 3 § landstingsbeslutet uppräknas de villkor, som e rfordras för 

erhå llande av t illstånd till gårdfarihandel. Av stadg and e ts formule

ring att döma är uppräkning en avsedd att vara utt ömmande. En ligt 4 § 

självstyrelse l agen f ör Åland är rätten att inom landskapet driva nä

ring, för vars utövand e enlig t lag erfordras anmälan eller till

st å nd, beroende av i lag rummet nämnda förutsättning a r , merr kan land

skapsstyrelsen jämlikt 5 mom. samma lagrum, ehuru d e i paragrafen s 

2, 3 och 4 mom stadg ade f öruts ä ttningarna ej föreligga , då skäl där

till äro, e fter prövning i varje särski l t fal l lämna tillstå nd till 

sådan näring sutövning 9 varom i paragrafen är fråga. Vid avfattningen 

av landstingsbe s l utets omf örmä lda stadg ande har sag da land skapss ty

relsen förb eh å llna rätt icke beaktats. Landstinget h a r sålunda i 

detta avse e nde överskridit s in lag stiftningsbehörighet, v a rför Jag 

med stöd a v 14 § 2 mom. s j ä l vstyrelselagen be s lut at fö rordna , att 

ifrå gavara nde landskaps l ag skall förfalla 9 vi l ket Land s kap ss tyrel s en 

härmed till kännedom medd e l as. 

Helsingfor s , i Statsrå det, den 6 apri l 1962. 
R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

Urho Kekkonen. 

Ju s titieminister Pauli Lehtos a lo." 

P å grund härav borde punkt 2 i 3 § av l and s tingsbeslutet erhålla 

ändrad lyde l se g enom tillägg av alt ernativet, att söka nde beviljats 

rätt att idka näring i l andskapet , ehuru han icke inne h a r å ländsk 

hembygdsrä tt eller haft sitt e g entlig a bo och hemvist i l and skape t 

under fem å rs tid. 

I övrig t har landskapsstyrels e n i f ör e liggand e f ör s l ag upptag it 

stadgandena i den avfa ttning de erhållit vid Land s tinge ts behandling 

av ärendet under hästses sionen 1961. Lag ens ikraftträdande har lik

väl ändra ts till d en 1 maj 1963 (35 §). 
Republikens President s brev angående Land s tinget s b es lut om anta

gande av landskaps lagen angående ändring av l andskap s lagen om rätt 

att idka näring i lands kapet h. l a nd är av följ a nde lyde l se: 
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"Till .Å_ land s Land skaps styrelse. 

Ålands landsting har den 11 december 1961 fattat be s lut om anta

gande av l andskaps lag angående ändring av landskapslagen om rätt - att 

idka näring i landskapet Åland. 

Vid föredragning i statsrådet i dag har J ag, efter att hava inford

rat Högsta domstolens utlå tande i ärendet , över vilket äve n Ål andsde

leg ationen avg ivit sitt yttrande, funnit att 5 § landskapslagen den 

10 april 1957 om rätt att idka näTing i landskapet Åland medelst före

varande landstingsbeslut ändrats s å lunda, att därtill fo g ats en ny 

22 punkt, enligt vilken gårdfarihandel , ambulerande butikshandel samt 

annan rörlig handel överförts till de reglementerade näringarna. En

lig t 13 § 1 mom. 9 punkten självstyre l se lagen för Å.l and den 28 de

cember 1951 tillkommer landstinget lagst iftningsbehörighet b l and annat 

angående uppdelning av n äringarna i fria och reglementerade med und an

tag av i 11 ~ 2 mom. samma lag avsedda näringar, beträffande vilka 

lags tiftningsrätten förbehå llits rikets lagst iftande organ. Då rörlig 

handel icke hör till s i s t .sagda näringar, föranleder be slute t ej anmärk

ning i behörighetsavseende. 

Härintill har försäljningen från fordon och gårdfarihandeln regle

rats mede l st 13, 1 4, 15, 17, 1 8 och 19 §§ landskapslagen om rätt att 

idka näring i landskapet Ål and. Då i förevarande landst ingsbeslut ut

säg es, att om upphävande av nämnda paragrafer stadgas i den av lands

ting et samma dag antagna l andskaps l agen om rörlig handel, förutsätter 

landstingsbe s lutet sagda l andskaps l ags i~raftträdande. ~mellertid 

har sistnämnda l andskaps l ag av Mi g i dag förordnats att fö rfalla, var

för Jag med s töd av 14 § 2 mom. sj ä lvstyrelselagen för f\. land beslutat 

förordna, att jämväl nu i frågavarande l andskapslag skall förfalla ; 

vilket Landskapsstyre l sen härmed till kännedom meddelas. 

Hels ingfors, i Statsrådet, den 6 april 19 ?2. 

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

Urho Kekkonen. 

Justitieminister Pauli Lehtosalo." 

Under förutsättning att ~andstinget antager ovann ämnda lag f ör s lag 

kan s å lunda nedanstående förslag till l andskaps l ag angåonde ändring 

av landskapslagen om rätt att idka näring i l andskapet J land, som 

helt överensstämmer med Landst inget s beslut av den 11 de cember 1961 

i denna fr åga , ånyo antagas. 

Med hänvi :=:ning till det ovan anförda f å r l ands kaps s tyrlsen vörd

samt förel ägga Landstinget till antagande nedans t å ende 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om rörlig handel. 

I enlighet med .Å lands landstings beslut stadg as : 

1 k a p. 

Allmänna stadganden. 

1 ~ . 

669 

Med rörli g handel avses minutförsäljning i förv ärvssyfte av med

förda varor. 

Om bedrivande av rörlig handel i form av gårdfarihande l, ambule

rande butikshande l och ambulerande handel och om därför erforderligt 

tillstånd stadgas nedan i denna lag . 

E j må någon bedriva arrnan än i 2 mom. nämnd rörlig handel utan att 

därför utverka landskapsstyrelsens tillstånd, såvida icke i denna lag 

eller annorstädes är annorlunda stadgat. 

2 §. 
Enlig t denna lag betraktas s å som: 

1) g å rdfarihandel med stöd av tills tånd, som beviljas av särskilda 

personliga sk ä l j bedriven försäljning av medförda varor ; 

2) ambulerande butikshandel f örsäljning av varor frå n ett till bu

tik inrett transportmedel med iakttag ande a v en viss f ör s äljnings

rutt ; och 

som 

3) ambulerande handel annan för säljning av medförda v a ror. 

2 kap. 

Om gårdfarihandel . 

3 §. 
Tillstånd till g å rdfarihandel må beviljas myndig finsk medborgare, 

1) å tnjuter medborgerlig t f örtroende ; 

2) innehar å ländsk hembygd s r ätt eller under fem år ut a n avbrott 

haft sitt e g entliga bo och h emvi s t i landskapet eller av landskapssty

relsen beviljats tillst å nd att idka näring i landskapet ; 

3) är känd s å som redlig oc h ordentlig ; 

4) råder över sig själv och sin egendom ; samt 

5 ) i övrigt är l ämpad att idka gårdfarihandel ; och som 

6) p å g rund av kroppslyte, f örsvagad häls a eller annan personlig 

orsak har s v å rt a tt p å annat sätt för skaffa sig s in utkoms t. 

4 §. 
Tillstå nd till g å rdfarihande l må beviljas för försäljning av kort-
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varor, tyg- och beklädnadsvaror, hushållsförnödenheter samt hantverks

och hemindustriprodukter, likväl icke livsmedel. 

5 §. 
Gårdfariha nde l är tillåten endast i landskommun, såvida den icke 

genom föreskrift i ordningsstadga för Mariehamns stad är tillåten 

även i staden. 

Tillstånd till gårdfarihandel i landskommun skall sökas skriftligt 

hos landskapsstyrelsen. 

Därest gårdfarihandel är tillåten i Mariehamn, beviljas tillstå nd 

därtill av mag istraten . 

6 §. 
I ansökan om tillstånd bör nämnas sökandens fullständiga namn , yr

ke, boningsort och adress, de varor, som vederbörande har för avsikt 

att saluföra, samt huruvida sökanden ärnar begagna motorfordon eller 

-båt för transport och förvaring av varorna. 

Till ansökan skall foga s läkarintyg rörande sökandens häl s otill

s t ånd samt utredning därom, att sökanden är myndig finsk medborgare, 

som å tnjuter medborgerligt förtroende och r å der över s i g s jälv och s in 

egendom, samt att han p å g rund av kroppslyte, försvagad hälsa eller an

nan personlig orsak har svårt att på annat sätt förskaffa s i g sin ut

komst. Därjämte skall till ansökan fogas intyg om, att sökanden inne

har å ländsk hembygdsrätt eller, om han saknar sådan, utredning om hans 

mantalsskrivning under de senaste fem åren. 

7 §. 
Myndighet, som beviljar t illstånd, skall anskaffa nödig a tilläggs

uppgifter om sökanden samt utlåtande om honom av vederbörande polis

myndighet och socialnämnd ävensom annan nödigbefunnen utredning. 

8 §. 
Tillst ånd till gårdfarihandel må första gången beviljas för ett 

och därefter för högst tre år i sänder. 

I tillståndsresolutionen skall nämnas, under vilken tid tillstånds

innehavaren äger rätt att idka gårdfarihandel samt vilka varor han må 

saluföra. 

Till s t å nd till gårdfarihandel är personligt och anlitande av bi

träde vid försäljningen av varorna är tillåtet endast på i tillståndet 

omförmälda synnerliga skäl. 

9 §. 
Gårdfarihandlande är berättigad att begagna motorfordon eller -.båt 

för transport och förvaring av varorna. 
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Gårdfarihandel på offentlig plats är förbjuden. 

Gårdfarihandel må icke idkas under tiden mellan klockan 20 och 

klockan 8, ej heller på söndag, kyrklig högtidsdag eller självstän

dighetsdagen. 

3 kap. 

Om ambulerande butikshandel. 

10 §. 
Tillstånd till ambulerande butikshandel må, därest det med hänsyn 

till den lokala befolkningen befinnes nödigt, beviljas den, som ef

ter att hava g jort stadgad näringsanmälan idkar handel med nedan i 

11 § nämnda varor. 

Prövas det med hänsyn till försörjningen av någon arbetsplats nö

digt, må tillstå nd till ambulerande butikshandel beviljas även den, 

som annars icke idkar handel med nämnda varor. 

Tillst å nd må icke beviljas utlänning. 

11 §. 
Tillstånd till ambulerande butikshandel må beviljas för försälj

ning av l ivsmedel och hushållsförnödenheter, tobaksvaror ävensom and

ra bruks- och konsumtionsförnödenheter samt i fullständiga fabriksför

packningar emballerade varor, avsedda för saluförande p å beställning. 

12 §. 
Tillstånd till ambulerande butikshandel i landskommun skall sökas 

skriftligt hos landskapsstyrelsen samt i Mariehamn hos mag istraten. 

13 §. 
Vid ansökan om i föregående paragraf nämnt tillstå nd skall sökanden 

förutom sin hemort uppgiva, vilka varor han önskar saluföra, så ock 

på vilka orter försäljningen skall äga rum samt i fråga om det trans

portmedel, som därvid begagnas, dess art, storlek och utrustning. Sö

kanden skall framlägga plan rörande försäljningsrutterna och anhalt -

sta-tionerna s amt tidtabell ävensom utredning över att han tidigare 

idkar handel me d ifrågavarande varor från fast försäljningsställe 

samt annan nödig tilläggsutredning •· 

14 §. 
Landskapsstyrelsen eller magistraten skall av vederbörande polis

myndighet och kommuns styrelse anskaffa utlåtande samt annan nödigbe

f unnen utredning angående ansökningen. 

15 §. 
Tillstånd till ambulerande butikshandel beviljas för fem år i sän

der, såvida icke den myndighe.1!, som beviljar tillståndet, av särskilda 
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skäl fastställer en kortare tid. I tillstånd s re s olutionen skola nämnas 

de varor, som skola saluföras , de byar eller andra områden , inom vilka 

den ambulerande butikshandeln må bedrivas, arten och storleken ' av det 

transportmedel, som begagnas såsom ambulerand e butik, ävensom övriga 

nödigbefunna omständigheter. 

16 §. 
Användning av transportmedel, som inretts till butik, för annat än 

i 11 § stadgat ändamål är förbjuden. 

I 12 § nämnd myndighet må likväl på ansökan bevilja tillstånd till 

leveransförsäljning även av andra än i 11 § nämnda varor i samband 

med ambulerande butikshandel samt till transport av livsmedel, som 

uppköpas i samband med ambulerande butikshandel, om i transportmedlet 

eller till detsamma ansluten släpvagn finnas ändamålsenliga utrymmen 

härför och varorna äro sådanat att de utan att förorsaka sanitär eller 

annan olägenhet kunna transporteras i den ambulerande butiken. 

17 §. 
J Transportmedel må icke användas för försäljning eller transport av 

livsmedel, som inköpas i samband med ambulerande butikshandel, innan 

hälsovårdsnämnden i den kommun, inom vilken försäljningen äger rum, 

godkänt det för detta ändamål. Transportmedlet skall likaså undergå 

förnyad besiktning före den 1 ma j varje följande kalenderår. 

I fordon, som inretts till butik, böra finnas åtminst one kylutrymme 

för livsmedel, skyddat bröd skåp, vattenbehållare och handtvagnings

ställe samt kund- och försäljningsutrymme. 

Från transportmedlet må icke säljas eller köpas eller däri transpor

teras sådana varor, för vilkas försäljning, inköp och transport det 

icke vid besiktning godkänts. 

18 §. 
Innan ambulerande butikshandel påbörjas, skall i de kommuner, där 

försäljningen kommer att äga rum, göras sådan anmälan därom, som i 6 § 
landskapslagen om rätt att idka näring i landskapet Åland (11/57) är 

stadgat. Till anmälan skall fogas till riktigheten bestyrkt avskrift 

av tillståndsresolutionen. 

Innan anhalt-stationerna tagas i bruk, skall den, som idkar ambule

rande butikshandel, underrätta vederbörande polismyndighet om anhalt

stationerna och tidtabellen. 

19 §. 
Vid ambulerande butikshandel skola stadgandena angående handels

rörelsers öppethållande lända till efterrättelse. 
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2 0 §. I 
P å transportmedel , som begagnas för ambulerande butikshandel, skol~· 

på synlig plats anbringas firma och hemort för den rörelse , som be

driver handeln. 
21 § • . 

Ambulerande butikshandel må icke bedrivas så, att den är till för-

. fång för den allmänna samfärdseln eller ordningen, ej heller på kor

tare avstånd än ettusen meter från sådan fast butik i samma bransch, 

som funnits, då tillståndet till ambulerande butikshandel beviljades, 

såvitt icke ägare av den fasta butiken samtyckt därtill. 

4 kap. 

Om annan ambulerande handel. 

22 §. 
Tillstånd att medelst ambulerande handel saluföra i landet till

verkade produkter av hemslöjd, hantverk oc h därmed jämförbar småin

dustri, dock icke livsmedel, må beviljas tillverkare av dylika pro

dukter, sammanslutning av tillverkare eller av tillverkaren eller 

sammanslutning av tillverkare godkänd förmedlare, s om är berättigad 

att i dka näring i landskapet , därest beviljande av sådant tillstånd 

är av behove t påkallat för tillverkare s av nämnda produkter och hans 

arbetstagares utkomst. 

Tillstånd bör sökas skriftligen hos l andskapsstyrelsen. Tills t å nd 

må beviljas för h ögst fem år i sänder. I tillstånd sresolutionen bör 

nämnas 1 under huru l ång tid tillståndet är i kraft, p å vilket sätt 

den ambulerande handeln må utövas, de varor, som skola saluföras, samt 

deras tillverkare och tillverkningsplats. 

23 §. 
Välfrejdad 1 redlig och ordentlig finsk medborg are och finsk samman

s lutning , som äger rätt att idka näring i landskapet, må beviljas 

tillstånd att för visst tillfä lle eller annars för viss tid, likväl 

högst under sex månader, b e driva tillfällig ambulerande handel. 

24 §. 
Tillstånd till tillfällig ambu l erande handel skall sökas ho s den 

polismyndighet, inom vars tjänstedistrikt handeln kommer att bedri

vas. Polismyndigheten skal l vid behov anskaffa vederbörande kommunala 

myndighets utlå tande ävensom annan utredning angående ansökningen. 

I tillståndet skall nämnas . dess g iltigh e tstid, inom vilket område 

och p å vilket sätt den tillf ä lliga ambulerande handeln må bedrivas 

samt vilka varor försäljningen omfattar. 
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Förutom vad i denna lag om tillfällig ambulerande handel är stad-

gat, skall i akttagas, vad därom i kommunal stadga ä r särskilt före

skrivet. 

5 kap. 

Särskilda stadganden. 

26 §. 
Den, som bedriver rörlig handel, skall medhava tillstå ndsutslaget 

antingen i ori g inal eller i till riktigheten officiellt bestyrkt av

skrift, och på anfordran förete det för polismyndighet. 

27 §. 
Såsom i denna lag avsedd r ör lig handel betraktas icke sådan handel, 

som nämnes i 20 § l andskapslag en om rätt att idka näring i landskapet 

Åland ( 11/57). 

28 §. 
Finsk medborgare, s om åtnjuter medborgerligt förtroende och är- be

rättigad att idka näring i l andskapet, må på l andsbygden till salu 

kringföra fisk samt växt- och trädgårdsprodukter med tillstånd av po

li smyndigheten på sin hemort. 

Angående handel med plantskoleprodukter och frövaror är särskil t 

stadgat, s å ock om handel med husdjur i form av rörlig handel. 

29 § .. 
Denna lag gäller icke marknads-, torg- eller kioskhandel, ej heller 

annan därmed jämförbar handel. 

I fråga om köpenskap på gata, väg och annan offentlig plats, skall 

iakttagas, vad därom är särskilt stadga\i'eller före skri vet. 

30 §. 
Förutom vad i denna lag är stadgat gäller, vad om handel med vissa 

varor är särskilt stadgat. 

31 §. 
Tillstånd till rörlig hand e l må återkallas, om tillstå ndsinnehava

reh bryter mot stadgandena i denna lag eller med stöd av densamma 

utfärdade föreskrifter, e ller om någon för erhållande av tillståndet 

nödig förutsättning icke längre föreligger. Beslut om å terkallande 

fattas av den myndighet, som beviljat tillståndet. 

Tillst ånd till ambulerande butikshandel och i 22 § nämnt tillstånd 

till ambulerande handel må även å terkallas, om denna handel utan gil

tigt skäl icke på börjas inom ett år efter det tillståndet beviljats 

eller då dess ut övande varit avbrutet under en tid av ett år. 

Den, som bedriver ambulerande butikshandel samt i 22 § nämnd ambu-
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lerande handel, skall om h ande lns upphörande ofördröjligen underrätta 

den myndighet 9 s om beviljat tillståndet. Den, som bedriver ambuleran

de butikshandel, skall även p å förhand på lämpligt sätt p å transport

medlets anhaltstationer tillkännagiva om handelns upphi:5:t.::tnde eller 

avbrytande. 

32 §. 
Myndighets beslut, medelst vilket tillstånd till rörlig handel 

med stöd av 31 § 1 eller 2 mom. återkalla ts _, skall oaktat anförda 

besvär lända till efterrättelse, såvida besvärsmyndigheten icke annor

lunda föreskriver. 

33 §. 
Var, som olovligen idkar rörlig handel eller annars bryter mot 

denna l ag eller med stöd av densamma utfärdade föreskrifter, straffes 

med böter, s åvida icke strängare straff annorstädes är stadgat för 

förseelsen. 

34 §. 
Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen 

av denna lag utfärdas v id behov av landskapsstyre l sen. 

35 §. 
Denna lag träder i kraft ·den 1 maj 1963. Genom densamma upphävas 

13 , 14, 15 1 17, 18 och 19 §§ landskapslagen den 10 april 1957 om rätt 

a tt idka näring i landskapet Ål and (11/57). 

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

angående ändring av l andskaps l agen om rätt att idka näring i land

skapet I-iland. 

I enlighet med .Ålands l andstings beslut ändras 5 § landskapslagen 

den 10 april 1957 om rätt att idka näring i landskapet Åland (11/57) 
såsom följer: 

5 §. 
Nedannämnda näringar äro underkastade de vill kor och bestämmelser, 

som äro eller framdeles varda meddelade i särskilda lagar och f örfatt

ningar, nämli gen 

1) anläggning för bearbetning av gruvor och malmstlreck ? 

2) bokhandel, kolportage av böcker, bok- och stentryckeri, l äse

och lånebibliotek samt utgivande av periodisk tryckskrift 9 

3) apo~eks- och drogerirörelse samt tillverkning, förvaring och för-

----~~~~~~~~~~--------------
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säljning av gifter och av preparat, i vilka gift ingår ? 

4) tillverkning, införsel, försäljning, forsling och upplag av 

alkoholhaltiga ämnen; 

5) tillverkning och försäljning av alkoholfria drycker ; 

6.) hållande av värdshus, natthärbärge, kafe, biljard och annan 

likartad r öre lse 9 

7) tillverkning och försäljning av margarin, margarinost samt 

annan likartad till människoföda avsedd produkt ; 

8) handel med konstgjorda gödningsämnen och beredda fodermedel 

samt med utsädesvaror~ 

9) tillverkning, forsling~ upplag och försäljning av explos iva 

ämnen samt eldfarliga oljor och andra med dem jämförliga varor; 

10) elektriska anläggningar för alstring av ljus och överföring 

av kraft; 

11) sparbanks- och annan bankrörelse samt pantlåneinrättning; 

J2) försäkringsrörelse ; 

13) fastighetsförmedlar-, mäklar-, skeppsklarerar-, auktionsför

rättar- och privatdetektivyrke 9 

14) upplagsmagasin med rätt att utgiva warrants; 

15) affärsföretag f ör förmedlande av utvandring ävensom arbets

och bostadsförmedlingsrörelse; 

16) anläggning och nyttjande av järnväg samt telegraf- och tele

fonledning för allmänt begagnande;; 

17) användande av automobiler, flytmaskiner och andra maskiner, 

som förflytta sig med egen kraft; 

18 ) cirkus, variete- och kinematografföreställningar samt andra 

likartade offentliga förevisningar;; 

19) tillverkning och införsel av samt handel med stämpling under

kastade arbeten av ädla metaller samt vissa andra stämpling under

kastade artiklar ävensom ordens-, heders- och förtjänsttecken samt 

minnesmedaljer; 

20°) affärsrörelse, som avse r bevakning av gods eller liv; 

21) handel i öppen butik med begagnade varor samt med skrot och 

lump ; samt 

22) gårdfarihandel, ambulerande butikshandel, ambulerande handel 

samt annan rörlig handel . 

Om upphävande av 13, 14 , 15, 17 1 18 och 19 §§denna lag stadgas 

i landskapslagen om rörlig handel. 
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Mariehamn 9 den 19 september 1962. 

På vägnar: 

Lantråd 

l_ 

Lagberedningssekreterare 


