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framställning till Ålands landsting med

förslag till lancJ.skapslag om näringsidkande på
Åland.
Sedan landskapets lagstiftning sbehörighet genom den nya självstyrelselagen utvidgades på näring srättens områ de, har ett behov av
närmare
nits.

~e glering

av detta område i lan dskapslagstiftning f örefun-

Det hade varit till förmån för

~örsla g et

att invänta resul-

tatet av det lagberedning sarbete, som för närvarande utföres i riket, i sym1erhet som riket.s gäll ande lag till störst a delen är oför-

i-

ändrad sedan dess tillkomst år 1919 och Sveriges motsvarande l ag-

I

led
-

stiftning fr å nsett senare tillkolTIIila ä ndringar ä r antagen redan 1864.
Landskapsstyrelsen har emellertid icke ansett sig kunna dröja med
)

ett förslag till landskapsleg stiftning på området med hänsyn till
att fastländska företag under senaste tid visat intresse för att
star.ta närinr:='.' Sföreteg i landskapet; de i företag en erforderliga

1

1

stora kapitalinvesteringarna torde ställa utom allt tvivel att dessa
företag kunna medföra väsentlig a förändringar för landskapets ekonomiska och nationella f

örhåll~nden.

net nu frawiagda förslaget

måste förty anses huvudsakligen tag a dessa synpunkter i be aktande

1 •
,l

I

1de

om landsk ap et k an medföra ändring hä ruti och inom vilk a gr ä nse r .

och a vser at t g e landskapsst yrel s en störs t a mö jliga b efogenheter .
~tt

kontrolle ra landskap ets nä ring srörelser irtom ramen för

nä ring s~

,r
frihet och de inskrä nkningar, som sj ä lvstyrel s elag en ang ero
Det ä r naturligt, att 1919 års nä ring slag må siBbli utgång s punkt

s å starkt bygg er p å näring sla-

11

då _ä i'"'endet w.går nä ring , för v a rs utövande enlig t l aG

fria och reglementerade nä ringar s a rrit annan ä n i 11 § 2 mom. avMed" hä nvi s ning en ti l l -- ll § 2 rnom. avses upp en-

barlig en nä r ma st undantag en i 10 p., dä r vissa a v de s.k. reglement1

Lands{EqEts lagstif'tning sbehörie;het är likvä l

icke så kl art begrä nsad i självstyr~lsela g en, att icke män ga svära

rade näringarna (Näring sL § 3) ä ro upprä kna de och ytterli gare

tolkning sfrågor skulle

"villkoren för utlä nningP nä r-ing srä tt 11 •

uppst ~ .

Det är skäl
att ha··r na·· rmare redogöc..

Enligt det citerade stadgandet synes en bestä md gr ä ns för land-

ra för landskap sstyrelsens uppfattning -om innebörden i en del åv

skapets le_g stif'tninc;sbehörighet kunna dragas p ä g,r und av stadg an-

dessa st a dganden innan motivering en till försla g et framföres.
Rä tten a tt inom landska 1:-'1; et idka

n~
~ ri· nf?.
~

det att "nä ring sfrihetens grund s ats" bör iakttaga s.

a··r fo··r...behå llen ;:io .1··
·
a nnin-

Nä ring sfri-

gar (detta uttryckssä tt anvä ndes f ör korthets skull . , ehuru de t

hetens grundsats ut t rycktes allmä nt ä r 1868 på f öljande sätt: Var-

icke sakligt sett täcker stadgandena i § 4) i de fall, där för

je välfrejdad finsk medborgare, som r å der över sig och sitt gods,

idkande av näring erfordras anmälan eller tillst å nd.

ä r berättiga d att nedsä tta sig i stad eller p å landet samt driva

Nä ring , som

det

erfordrar tillstånd, fr enligt nä ring slag ens uttryckss2.tt de näringar, som uppr ä knas i denna l ag s 3
gar förutsätta tillst 8nd.

\~

erfordras anrnälan eller tillst å nd, och näring till sj ä lvförsörj-

sedd nä ring srä tt".

gens stadg anden, att deras tolkning utan direkta j ä mförelser med
denna är omöjlig .

nin : srä tt

ning, med iakttagande av näring sfriheten& grundsats; uppdelning i

för landskap sstyr elsens försl c:1g, i synnerhet som stadg andena i
självstyr els elag ens 4, 11 och 13 §§

Enligt § 13 P• 9 i självstyrelselae en (SjL) har landsk~pet lagstift1

handel~-,

fabriks- eller h a ntverksyrke han eller hon för g ott

finner ävensom a tt reda i skepp för b 2de inrikes oc h utrikes sjö-

§ , ehuru icke all a dessa nä rin-

fart (§ 1 i K.Fo angående handel och nä ring ar 24.2.1868).

Man ställes hä r inför frågan, om en

framtid a ä ndring av näring slag en eller en framtida l agstiftning in~

Denna

dekla,ration må ste anses vara a v grundlärggande betydelse, då den

e
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tillkom vid skråväsendets definiti'{a upphä vande, slopandet av sta-

:Bestämmelsen i § 4 SjL medför, att s å da n näring - kan i landskap et

pelstä dernas r ä tt och andra dä rmed samrnanbängande för tiden radi-

kas ocks å. av icke-ål ä nning.

k a la å tgärder.

I

Men uppfattning en om inneböfden av nä ringsfrihe-

id ~

Landskapets rätt att ändra uppdelningen i fria och re glemente-

tens grunds a ts å r 1951, då SjL antogs, må ste med nödvä ndighet

rade näring ar b ör uppenba rli g en anses v ara begränsad av stadgandet

vara en annan. · Sedan 1868 har samh ä llet industrialiserat:s och

i SjL 11 § 2 mom. 10 p.: Till rikets behörighet hänföres "bok-

framst ä llningen av de flesta produkter kan icke mera ske med eko-

och stentryckerirörelse, spridning av tryckskrift och ut g ivande av

nomiskt utbyte hantverksmässigt .

Ma skinerna och utnyttjande av

främmande arbet skraf;t i allt större utsträ ckning har medfört , att '.

I
I

, periodiska tryckskrifte r ; bank-, sparbanks-, pantlåne- och för- säkringsrörelse samt valutahandel; gruvor och mineralfyndigheter;

~

nä ring sfriheten begränsas p å må nga olika s ä tt.

Och fr å n nä ring s-

j

friheten har helt uteslutits en mi:ing d nä ring s gren a r, som p å ett

synen över bestämmelserna rörande alkoholhaJtens iakttagande;

eller annat s ä tt kunna medföra fara för de anställda eller allmän~-

ha ndel med konstgjorda gödselämnen och beredda fodermedel samt med

,

het en.

margarintillverkningar; svagare maltdrycker, förs å vitt angå r till-

Genom att SjL uttrycklig en tillerkänt landskapet lag stift- ;

utsädesvaror; skjutvapen och skjutförnödenheter; explosiva ä mnen,

I
ning sbehörighet beträffande uppdelning i fria och reglementerade
näringar, h a r uppenbarli g en Landstinge t möjlighet a tt ytterligare

I

till den del rikets säkerhet härav i l ag stiftning en beröres; mäk-

I

lar-, skepp s kl a rerar- och auktionsförrättaryrket; tillverkning och

J ...

inskränka nä ring sfriheten.

På grund härav kan man ic k e anse, att

försäljnin g av stämpling underkastade a rbeten av ädla metaller och

näringsfriheten omfattar fri r ä tt att idka alla näringar, som

andra sådana a lster". Des s a näringar ä ro för nä rvarande re glerade

icke äro särskilt reglerade med stöd av NäringsL § 3 (i nedanstå-

och för dem gäller sä rskilda rikslagar .

ende förslag § 5), utan måste den a nses omfatta nä rma st den näring
tilL s,jäl vförsörjning, som enligt
eller tillstånd.

Närin,g~L

kan idkas utan anmälan

Stadgandena härom har intagits i för s l age ts 7 §.

Vill någon idka s å dan nä -

ring i landskapet, bör han likväl utöver vad som i speci a ll ag stiftningen är stadgat iaktt aga vad l a ndskape ts allmänna nä ring slagstift
ning föreskriver och j ä mväl, om han ä r icke-å l ä nning , SjL § 4. In-

e

gen icke-ålänning kan utan landskapsstyrelsens tillstånd idka

Dessa stadg anden om icke-ålänningars rätt att idka näring i

någ9n av dessa näringar i landskapet. Då de äro upprä knade också i

landskapet sanktioneras i försla g et av st~affstadgandet i

!

nedanstående förslag, § 5, kan ett eventuellt upphävande av regle-

r

menteringen av en sådan näring i riket icke medföra, att anmälan
icke skulle erfordras i landskapet.

landskaps styrelsen för brott mot

1 mom. 11 P•

dess~:., bestämmelser

25 § , där

med stöd av 13 s;I

SjL föreslår ett strä n g are minimistraff (minst 100

dagsböter) än för brott emot övriga stadg anden i förslaget.

Den i NäringsL § 3 ingående upp räkningen av reglementerade nä~
ringar har helt bibehållits i landskapsstyrelsens förslag.

Stadg andena i § § 6 - 12 motsvara i stort sett NäringsL:s mot-

Land-

svarande stadganden.

En ~ ndrine har dock vidt a git s i § 7 mom. 2

skapets lagstiftningsbehörighet omfattar i stort sett PP• 5, 6, 9

dä r i stället för "jordbruk och dä rmed sammanhäng ande binäring ar"

(i den mån icke rikets säkerhet därav beröre~, 10, 13 (endast pri-

föreslås "lantbruk eller f;iske"o

vatdetektivyrket), 15, 17 (utom sjörätt och lufttrafik), 18, 20 och

e;en utöver jordbrv.k, skogsbruk, fiske och jakt omfatta s å dan för-

21.

"V

SjL:s stadganden om förhinder för icke-ålänning att idka näring i ~
landskapet

~ar

intagits i förslagets 3

§.

Stadg~ndet

har inta5its sg

Detta stadgande bör u:py; enb!=lrli-

ädling s- eller konserveringsrörel s e, som odlare eller fiskare
själv driver på sin läg enhet med egna produkter.
Liksom i riket föreslår landskapsstyrelsen att handel med
•

go t t som ordagrant, då de förmåner det ger landskapet enligt g ä ngse_
tolkningsprinciper bör tolkas restriktivt och ingen anledning å andra sidan finnes att avstå från någop del härav.
terfinnes i förslagets

4

§.

SjL § 4 mom. 5 å-

Landskapsstyrelsen föreslår, att

Landstinget ger landskapsstyrelsen de allmänna direktiv, som intagits i förslaget.

Alltför preciserade direktiv leda lätt till

lyckor, som kun._n.a utnyttjas vid kringgående av lagen.

livsmedel från fordon skal l förutsätta tillstånd.

Stadganden

~

de
härom har intac;its i§§ 13 och 14.

Ehuru g å rdfarihandel numera

torde förekomma i synnerligen ring a omfattning i landskapet, då
tillstånd härför icke meddelas fastläp.ning ar, har staugandena om
gårdfarihandel bi b ehållits i

fö ~s laget.

I skärgården kan möjligen

allmänheten fortfar a nde vara betjänt av går dfarihandel, varför
landskapsstyrelsen velat läm,"l'la en möjli g het härför öppeno

'

I

Vad i rikets lag ä r stadgat org. utlännings och utländsk sammanStadgandena i 20-25 §§ motsvaTa rikets gällande stadga nden .med
slutrii:r:igs rätt att idka närinc; i landet, gäller jämväl i landskadet tillägg i § 25 om hö gre straff för brott emdx §: 3 och 4 som
pet Åland, dock med beaktande av vad nedan stadgas.
tidigare nämndes.

I

3 §.
På grund av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
Rätt at t inom

~andska1Jet

idka :sådan näring, för vars utövande

förelägga Landstineet till antagande nedanstående
enligt v ad nedan stadgas

er~ordras

anmälan eller tillstånd, till-

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

kommer blott den, som åtnjuter åländsk hembygdsrätt eller, ehuru
om näringsidkande på Åland.
"
I enli ghet med Alands
landstings beslut stadgas:

han icke åtnjuter åländskI hembygdsrätt,
under fem år utan avbrott
.
haft sitt egentliga bo och hemvist i landskapet.

!I.. kap.

Bolag, andelslag, förening, annan sammanslutning eller stiftelse, som har laglig hemort inom landskapet och vars alla
1

styrelseme~

§.
lemmar äro sådana personer, som i första momentet ayses, äger

Enva!l'.' medborgare i landet är berättigad att, enligt vad nedan
rätt att inom landskapet idka i samma moment avsedd näring.
stadgas, idka näring i landskapet Åland.
Enskild person, sanrrnanslutning och stiftelse, som den 1 januari
Näring kallas enligt denna landskapslag varje självständig,

1952 i landska11et idkade näring, varom nu är fråga, äro berättigade
god sed förenli g och av lagen tillåten fortsatt verksamhet, som
att även framdeles utöva sådan.
avser ekonomiskt förvärv.
§

4.

Vad oMan sagts, gäller jämväl inhemskt bolag, andelslag, föreÅt person eller sammanslutning, som icke uppfyller i 3 § stadning, annan lagligen bildad sammanslutning och stiftelse, som engade förutsättningar, kan landskar)s styrelsen, då skäl därtill äro,
ligt sina stadga r äro berättigade att idka näring.
efter prövning i varje särskilt fall lämna tillstånd till närings
2

§.

utövning i landskapet.

Sådant tillstå nd kan gälla blott viss

näring och gives för viss tid eller till svidare.

annan likar tad till människoföda avsedd produkt;

i

Dä skä l därtill

8) handel med konstgjorda gödningsämnen och beredda fodermedel

äro; kan landskapsstyrelsen å terkalla utfä rdat tillstånd.

samt med utsä desvaror;

Vid bevilj a nde av tillstå nd kan landskapsstyrelsen därvid fäs-

9) tillverkning , forsling, upplag och fö rsä ljning av explosiva

ta sådana villkor, som ä ro påkallade.

ämnen samt eldfarliga oljor och andra med dem j ämförliga varor;

5 §.
Nedannämnda

10) elektriska anlä ggning ar för alstring av ljas oc h överföring

näringar äro underkas ta de de villkor och bestäm-

av kraft;

melser, som ä ro eller framdeles v a rda meddelade i s ä rsk ilda lag ar

11) sparbanks-

och författningar, nämligen:

12) försäkringsrörelse; ·

1) anläggning för bearbetning av gruvor och malmstreck;

detektivyrke;

och l å nebibliotek samt ut g ivande av periodisk tryckskrift;

14) upplag smagasin med . r ät t att ut g iva warrants;

3) apoteks- och drogerirörelse samttillverknine, förvaring och

försäljnin g av g ifter och av preparat, i vilka gift ingår ;
4) tillverkning , införsel, försäljning, forslin g och upplag av

alkoholhaltiga ämnen;
5) tillverkning och förs ä ijning av alkoholfria drycker;

6) hållande a v värdshus, ngtthä rbä r g e, kafe, biljard och annan
likartad rörelse;
7) tillverkning och förs äljning av ma rgarin, ~argarin-ost samt

annan ba nkrö relse samt pantlåneinrättning ;

13) mäklar-, ske:ppsklarerar-, auk tions förr ä ttar- och privat-

2) bokhandel, kolportag e av böcker, bok- och stantryckeri, lä-,
se~

o~h

15) affärsföretag för förmedlande av utvandring ä vensom ar'

'

bets- och bostadsförmedling srörelse;
..

16) anläggning och nyttjande av j ä rnväg samt telegraf- och telefonledning för allmänt begagnande;

17) anvä ndand.e av automobiler, fl ygma skiner och andra maskiner,
som förfl yt ta sig med egen kr a ft;

18) cirkus-, variete- och kinematografföreställningar samt
andra lika rtade offentliga. förevisnin.rrar;

5,58
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19) tillverl{nine; och införsel avs amt handel med stS.mpling unarbeten av ädla metaller samt vissa andra st8.mpling underkas tade
derkastade/7rtiklar ävensom ordens-, heders- och förtjänsttecken

.;

-,:

Envar är beräitigad att utan anmälan idka annan än i 5 § avsedd
näring, där annat biträde än make eller egna omyndiga efterkommande i rätt nedstigande led icke anlitas och sa1ubod, kontor eller

samt minnesmedaljer;
20) affärsrörelse, som avser bevakning av gods eller liv; samt

21) aandel i öppen butik med bE:ffig:(b.de varor samt aed skrot och

särskilt försäljning sställe icke begagnas.

Sådan . rätt till sj ä lv-

försörjning tillkommer även den, som icke är välfrejdad eller råder över sig själv och sin egendom,

lump.
Anmälan eller tillstånd erfordras ej för idkande p.v lantbruk ·
2 kap.

och fiske.

---

Om näringsanrnälan.

8 §.

6 §.

Den, som har för avsikt att vidtaga med näringsidkande eller at ·
·
t
na··ri·na sro··relse, ä~ er med i § 7 nämnda undantag
over aga annans
b
~
därom göra s1';:riftlig annj.älan, i Tuiariel1arm1 till magistraten och på

Näring sanrnälan skall göras innan nä ring srörelsen vidtager.
Anmälan bör innehålla up pgift om anmälarens hemvist, det namn,
v arunder rörelsen ä r avsedd att bedrivas, det eller de na·· ringsyr·
ken den tillärnade rörelsen omfat t ar

~amt,

ifall

amlk~lan

avser

landet till länsmannen.
Till anmälan bör fogas utredning om att anmälaren å tnjuter me d-·
borgerligt f-ör t roen d e,

.«d r "ver
e ·o

r~

"'1. n·

0

w

SJ.älv och sin egendom· samt

enligt § 3 eller 4 är berättigad att idka näring i landskapet.
Hör när±ng till i 5 § nämnda områden, bör jämväl utredning om

rörelse på landet, orten dä r densamma kommer att idkas.

Göres

anmälan av bol ag , andelsla P' ell.er Ioren1ng,
,,..
·
skall även avskrift av
0

dess stadgar. därvid bifogas.
Om skyldighet att till införande i h2ndelsregister anmäla firma gäller vad därom är s ä rskilt stadgat.

utverkat tillst ånd bifogas anmälan.
.
r a··tt att ;dka när. ing är särskilt st~dgat•
Angående omyn d i g s
~

7 §.

9 §.

Närine;sidka re, som inrättar avdelning eller filial å annan ort,

Up bg,rdsman eller förvaltare av statens eller landskapets meän den, där hans huvudrörelse är belägen' skall anmäla härom hos
del, allmän åklagar.e, tjänsteman eller betjänt vid tull verket elvederbörande myndiehet å den ort, dit avdelningen eller filialen
ler polisinrättning, må icke idka s ""a. dan na··r 1· ng som förutsätter
förlagts och tillika uppgiva, vem som lrnmmer att förestä denna rö anmälan.
relse, samt bilägga an.L11älan om var huvud.rörelsen bedrives.

Detta gäller även make eller maka och omyndiga barn till

Lag
sådan befattningshavare, såframt icke vederbörande myndighet prö-

samma vare, där den, som icke är i Finland bosatt, härstädes inrättar avdelning eller filia l av

.n
S1

,,_tom landet bedrivna närinFsrör elv.
.~

var, att den' avsedda rörelsen icke står i samband med makens eller
makans, faderns eller moderns tjänstebefattning.

se.
Befinnes det nödigt att utsträcka förbud, som i 1 momentet
Skall näring srörelse förestås av annan än den, vilken anmälts
stadgas, till andra i statens eller ' l andskapets tjänst eller besåsom rörelsens innehavare eller föreståndare, bör därom anmälan
fattning anställda perso
· ner,

Q.
m~

b es t·åmning därom utfärdas i admi-

Jöras ~å sätt tidigare är sagt.

0

-

I

de

uti~_denna

nistrativ väg.
paragraf omför:rnälda fall är rörelsens förestån3 ka:po

dare skyldig att å rörelsens vägnar svara i rättegång, som av röQm fo_··r_säljning- från
ordon oc·h om gå;i:dfarihandel.
=--==-·-0

J.'

relsen föranledes.

13 §.
10 §.

Den, som på grund

~v

d

a runa··1 an idk
.ar handel med livsmedel, kan av

Den, som upphör med utövande av näring, bör hos den i 6 § omför·
landskapsstyrelsen, där ortsförhålland ena gi·va därtill anledning,
mälda myndi5heten därom göra skriftlig anmälan.
pä ansökan för viss tid meddelas tillstånd att på l andet sälja
11

§.
livsförnödenheter från fordon.

Avser tillståndet handel med ;siyli-

över skedd anmälan bör vederbörande myndighet inom en vec1ca utka förnödenheter enbart å arbetsplats ', må det lrunna
,_
meddelas jämfärda beviso
väl den, som eljest icke idkar handel med livsmedel.
12 §o

Meddelat

tillstånd må, när anledning därtill förekommer, återkallas.
Vid ansökan om tillstånd, som i 1 momentet nämnes, bör tillika
uppgivas, vilka förnödenheter sökanden skall försälja, så ock de ·
orter, på vilka handel skall bedrivas, orten,

~rån

vilken den

idkas, ävensom beskaffenheten, storleken och utrustningen av de
transportmedel, som därvid skola användas.

beviso
Landska:psstyrels.e n pröv,e i varje särskilt fall, huruvida ansökningen må bifallas eller avslås.
Bifalles ansökningen, utfärde landskapsstyrelsen tillstånclsbevis till bedriv2nde av sådan gå rdfarihandel, dock icke för

Tiliständsresolutionen bör innehålla noggranna föreskrifter b&
träffande i 2 momentet nämnda omst2.ndighetero

ler de i 6 § nä mnda villkor, ä vensom av läkare utf ·är dat sundhets-

Tillstånd må ej

meddelas utlänning.

längre tid än ett år i sänder.
Fisk samt växtr och trädgårdsprodukter får finsk medborgare,
som åtnjuter medborgerligt, förtroende, till salu kringföra på

Transportmedel må ej användas vid försäljning, innan detsamma
för ändamålet godk änts

av

landet med tillstånd av polismyndigheten å sin hemort.

hälsovårdsnämnden i den kommun, utgå-

ende från v i lken handeln idkas.

16 §.

För inkomst av sin näring skall gårdfarihandlare erlät;ga kommu-

14 §.

nalskatt till den kommun, varest han 11.ar sitt bo och hemvist, elle:11
I

Innan handel, som 13 §

~vser,

vidtager, skall därom göras a n-

mälan såsom för filial.

om han icke ä g er s å dant i Finland, till kommun, vilken han uppgivit såsom sin huvudsakliga. uppehållsort.

15 §.

17 §.

Tillstånd att på landet från gård till gård i avseende å för-

Utövare av gårdfarihandel skall medhava och på anfordran av ve-

· f..ora fo··r a l lm.a··n handel lovgivna varor kan beviljas
säljnine; 1cring

derbörande polis- och kommunalmyndighet uppvisa sitt tillstånds-

finsk medborgare.

bevis.

J

Sådant tillstånd sökes hos landskapsstyTels en

bch skall ansökningen bifogas utredning över att sökanden uppfyl-

·1s §.

De närmare föreskrifter, som angående k ontroll över gårdfariha
del kunna befinnas erforderlig a, utfärdas i admimistrativ v äg.

munalst yrelse avg ivit infoTdrat yttrande över ansökning en, dä rtill
efter omstä ndighet erna medäela bifall eller avslag.

19 §.
Överskrider gård,f a rihandLa re

-

Nämnda myndi gheter äga att'· sedan stadsfullmäktig e eller kom-

h on om enligt denna landskap slag

tillkommande näringsrättighet, kan honom beviljat tillstå ndsbevis återkallas av landskapsstyrelsen.

Bifall till

ansökning en må dock icke innefatta r ä ttighet för s ökanden att i
sitt arbete hå1la omyndiga eller lärlingar.
R-ar den, som idka r näring på gru.nd av anmälan, blivit förklarad förlustig medborgerligt förtroende, åligg e honom, där han
vill sin rörelse forts ät ta, ansöka om r ä ttighet dä rtill i nu f9re-

20

§.

skriven ordnine;.
22 § .

Ut~n hinder av stadgandena i denna landslrn:p slag äger allmogen

och inneha v a re av lägenhet, på landsbyg den rätt att utan sä rskil d
anmälan själva eller genom andra s åvä l i st a d som på landet till
salu h å lla allt vad fr J.n deras läg enheter erh&Jles eller vad de
eller d,e ras husfolk g enom hemslöjd till verkao
21 §.
Vill den, som är förlus ~tig medborg erlig t förtroende, vinna r ät
att utöva näring s å som i 6 § är stadgat, ansöke. dä rom i stad h os
mag istraten och på landet hos landskap sstyrelsen samt bilägge a~
sökningen utredning därom att han eljest uppfyller de i 6 § st aw
gade villkoro

För handeln å torg, gator oc h v ägar samt i hamnar och p å andra
allmänna platser l ä nde vederbörlig en fastst ä llda ordningsregler
till efterrättelse.
Särskild avg ift för denna å t allmoge och innehava re av e g endom
p å landet utövade handel på allmänt förs ä ljning sstä lle f år fastställas endast om dä rvid användes s t å nd, disk eller avskild försäljningsplats, i vilket fall härför stadga de a vg ifter böra till
kommunen eller annan inneha v ar e av fö rs~ ljningsplat sen erläegas.
Genom vederbörlig en

fastst ~ lld

ordning sföreskrift kan nödi gb efun

nen inskrä nkning av återförsäljares rätt till uppköp a v lantmanna-

På l an dska:ps styrels ens vägnar:

varor påbjudes.

23 § •

Lantråd

.;Envar försäljare av livsmedel ä r skyldig att underkasta sig de·
bestämmelser, som för å stadkommande av en ordnad kontroll meddela
i landskaps.förordning eller kommunala ordning sföreskrifter.

24 §.
Magistraten och länsmännen skola föra s ä rskilda

förtecknin~3 3.r

över anmälningar och meddelade tillstånd till utövande av näring1
yrke ävensom anmälningar om upphörande" därmed samt förvara de
till dem i sådana ärenden ~ngivna intyg. Av förenä mnda förtecknir.
gar böra erforderliga avskrifter eller utdrag c~"rligen inom januar
månad avgiftsfritt tillsändas kommunernas taxeringsnä mndero

25 §.
Den, som utövar näring utan att därförinnan hava g jort före skriven anmälan eller utan att hava utverkat sig tillst ånd dtirti
i de fall, där sådant erfordra s, eller ock överskrider den närinE
rätt honom enlie;t denna landskapsla E>o· och sä rskilda föreskrifte r
tillkommer, straffes med böter.

Sker näringsiclkande i strid med

§8 3 eller 4 vare straffet likväl minst etthundra dagsböter.
Mariehamn den 29 februari 1956•

Landskaps sekreterare
Sundman.

