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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 härbärgerings- och 

förplägningsrörelser. 

Bland de naringar, som enligt 5 § landskapslagen om rätt att idka 

näring i landskapet Åland (11/57) äro underkastade särskilda villkor 

och bestiämmelser (s.k. reglementerade näringar) uppräknas hållande av 

värdshus, natthärbärge, kafe, biljard och annan likartad rörelse (5 ~ 

6 punkten). Enligt 13 § 1 mom. 9 punkt.en självstyrelselagen har land

skapet lagstiftningsbehörigheten på detta områ de i den mån icke riket 

förbehållits denna behörighet i 11 § 2 mom., vilket skett i avseende å 

alkohollagstiftningen. Landstinget kan sålunda icke lagstifta om alko

holutskänkningen på hotell och restauranger men har däremot möjlighet 

att i övrigt reglera ifrågavarande näringsverksamhet, också såtillvida, 

att uppdelningen i fri och reglementerad näringsverksamhet kan regleras 

annorlunda än i riket. 

Gällande lagstiftning i landskapet är i hög grad föråldrad. Lands

tinget beslöt den 11 juli 1924 (13/24) .antaga den då i riket gällande 

förordningen angående hållande av värdshus, natthärbärge, kaf~, biljard 

och kägelbana av den 28 januari 1922. Med stöd av detta Landstingets 

beslut har landskapsnämnden den 3 maj 1934 utfärdat en ordningsstadga 

för dylika rörelser (6/34) 1 vilken ändrats genom beslut av den 13 juli 

1945 (14/45). Ehuru en ny förordning utfärdats i riket den 18 februari 

1938 (FFS 85/38) har -det icke . ansetts nödigt modernisera landskapslag

stiftningen förrän under de senaste åren. Den 20 februari 1960 utfär

dades i riket en ny förordning i ämnet (FFS 108/60), som trädde i 

kraft den 1 april samma år. Då den strukturförändring, som turisttra

fiken undergått under de senaste åren, numera synes ha stabiliserat 

sig, synes tidpunkten nu vara lämplig för en totalrevision av lagstift

ningen om härbärgerings- och förplägningsrörelser. Därvid erbjuder 

1960 års riksförordning en · lämplig förebild'·. 

I landskapets näringslag hänvis.as beträffande de reglementerade nä

ringarna till särskilda lagar och författningar. Landskapsstyrelsen 

har icke medgivits rätt att reglera näringar enbart genom landskaps

förordning. Det synes därför lämpligt att upptaga de principiella 

stadgandena i en landskapslag, medan detaljföreskrirterna kunde ingå 

i en med stöd av landskapslagen utfärdad förordning. 

Detaljmotivering. 
Uppdelningen av härbärgerings- och förplägningsrörelser i skilda 
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kategorier och klasser har betydels e , del s för kundkretsen , som bör av 

benämningen på :rörelsen kunna få en uppfattning om rörelsens standard 

och avgifter, dels för fastställandet av stämpelskatt vid beviljande av 

tillstånd. Det är sålunda skäl att i stort sett bibehålla den indelning 

av rörelserna, som är vedertagen sedan gammalt. I riket har. dock tredje 

klassen av matserveringar och kafeer slopat9,vilken ändring landskaps

styrelsen jämväl omfattar. För kategorierna resandehem och natthärbärge 

är dock stämpelskatten densamma, varför gränsdragningen mellan dessa gru~.! 

per föreslås något annorlunda än i rikets förordning. Det torde vara mera 

klarläggande, om kategorin natthärbärge anses omfatta rörelser med grupp 

eller massinkvartering, medan resandehem skulle avse inkvartering en

skilt eller familjevis . Benämningarna "resandehem" och "natthärbärge" 

föreslås utbytta mot "pensionat" resp. "vandrarhem" såsom i landskapet 

mera allmänt förekommande. Motell och semesterstugor i allmänhet höra 

till samma kategori som pensionat. 

Hållande av campingområde är enligt rikets förordnin g icke reglemen

terad näring. Då likväl turismen har mycket stor betydelse i landskapet 

och de campingrörelser, som inrättas här, borde undergå någon form av 

kontroll, har landskapsstyrelsen ansett det vara skäl att hänföra egent

liga campingområden till en skild kategori, som förutsätter näringstill- , 

stånd, .medan annat upplåtande av plats för campare skulle vara fri nä

ring. För turister skulle skillnaden påvisas genom fastställande av s.k. 

campingskylt för godkända campingområden medan andra områden skulle marke 

ras med tältplatsskylt . 

Då landskapslagen är avsedd att kompletteras med landskapsförordning, 

ha en del av stadgandena i rikets förordning utelämnats från lagförsla

get. Sålunda har i 2,3 och 4 kapitlena endast de viktigaste stadgandena 

.införts i förslaget och 5 kapitlets stadg anden helt utes lutits och ersatt 

med en hänvisning till landskapsförordningen. I 6,7 och 8 kapitlena å

ter äro nästan alla stadganden, av s ådan betydels e, att de böra ingå i lan 
skapslagen, medan av 9 kapitlets stadganden en del kunna hänföras till 
förordningen . 

I jämförelse med tidigare gällande s tadganden äro f örändringarna i lag 

stiftningen närmast .att anse som kompletteringar och förtydliganden, var

jämte detaljföreskrifterna utökats betydligt. Kraven på säkerhet, hygien 

och ordning äro s tränga och övervakningen skall vara effektiv. 

Landskapslagen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 1962. Land

skapsförordningen i s amma ämne beräknas kunna färdi gs tällas till samma 

tidpunkt. Den av lands kapsnämnden utfärdade ordningsstadgan skulle upp

hävas genom landskapsförordningen . I den .mån kommun ans er särskilda 

j 
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kommunala ordningsregler för härbärgerings- och förplägningsrörelser 

erforderliga, borde sådana kunna utfärdas. Stadgande härom är avsett 

att intagas i landskapsförordningen. 
I 

I Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående Il' 
L a n d s k a p $ 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 

stadgade undantag tillåtet endast med tillstånd av landskapsstyrelsen 

och med iakttagande av stadgandena i denna landskapslag och med stöd av I 

densamma utfärdade bestämmelser samt för tillståndet fastställda villkor •

1 

2 §. 
Syftet med härbärgeringsrörelse är att tillhandahålla gäster möblera

de rum för härbärgering, antingen med eller utan servering av mat eller 

förfriskningar • . 

Härbärgeringsrörel ser äro hotell, pensionat och vandrarhem. 

Hotell är en härbärgeringsrörelse, som uppfyller höga anspråk och är 

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

mat och förfriskningar på motsvarande nivå för tillgodoseende av hotell

gästernas behov. 

Pensionat är en under denna benämning eller benämningen resandehem, 

motell, turisthärbärge, gästhem eller annan liknande benämning bedriven 

.härbärgeringsrörelse, som uppfyller medelhöga anspråk, så ock rörelse, 

som avser uthyrning av semesterstugor. 

Vandrarhem är en till nivån anspråkslös härbärgeringsrörelse, bedriven 

under denna benämning eller benämningen natthärbärge eller annan liknande 

benämning i huvudsak med anlitande av samfälld inkvartering för masshär
bärgering. 

Om servering av mat och förfriskningar i samband med annan härbärge

ringsrörelse än hotell, därest denna verksamhet icke bedrives i form av 

särskilt klassificerad förplägningsrörelse, gäller i tillämpliga delar 

vad nedan stadgas om matservering och kafe av andra klass. 

3 §. 
Syftet med förplägningsrörelse är att i lägenhet eller på plats, som 

har reserverats för detta ändamål, servera allmänheten mat eller för
friskningar. 
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Förplägningsrörels er äro re s taurang , mat s ervering och kafe. 

Restaurang är en förplägningsrörelse av hö g nivå, där särskild upp

märksamhet fästes vid matens kvalitet och dess servering samt kundernas 

trivsel. 
Matservering är en under denna benämning eller under benämningen mat- Il 

bar, folkkök 
9 

matsal eller annan liknande benämning bedriven förpläg- I 
ningsrörelse, som motsvarar medelhöga anspråk och vars syfte huvudsak

ligen är att servera mat. 
Kaf e är en under denna benämning eller under benämning en kaffestuga, 

kaffebar eller annan liknande benämning bedriven förplägnin gsrörelse, 

där huvudsakligen kaffe, te eller andra förfriskningar med eller utan 

bakverk eller smörgåsar serveras. Kafe må av landskaps styrels en såvida 

rörelsen förfogar över tillräckliga godtagbara matlagnings- och förva

ringsutrymmen, även beviljas tillstånd till servering av mat. 

Såsom bedrivande av i denna paragraf avse,dd förplägningsrörelse be

traktas servering av mat och förfriskningar endast i det fall att i sam

band med försäljningsstället bordsutrymme för mer än 15 personer står 

till buds eller serveringen försiggår i för rörelsen reserverat slutet 

rum eller rörelsen omfattar servering av matportioner. 

4 §. 
Campingrörelse kallas sådan härbärgerings- och förplägning srörelse, 

som avser uthyrning av tältplatser eller platser för campingvagnar med 

tillgång till bekvämligheter såsom avträden, toalettrum, kokhus och 
kioskförsäljning. 

Campingrörelse, som drives i samband med i 2 eller 3 § nämnd rörelse, 
anses icke såsom särskild rörelse. 

Såsom campingrörelse räknas icke upplåtande av tältplats eller plats 

. för campingv.agn för sammanlagt högst 10 sällskap eller sådan tältplats, 

även om den är större, där inga bekvämligheter erbjudas besök arna. För 
sådan rörelse må benämningen campingplats icke användas . 

5 §. 
Restaurangerna, matserveringarna och k af eerna indelas , med undantag 

av de förplägningsrörelser, som avses i 6 § 1 mom. och 9 §, enligt deras 

kvalitativa nivå i två klasser. Då klassificeringen första gången fast

ställes, skall avseende fästas vid den nivå, som kommer till synes · i rö

relsens . . lägenhet, inredning och möblering samt dess bet jäningsmö jlighet 

och, då rörelsen klassificeras på nytt, därjämte vid den nivå , på vilken 

rörelsen har bedriv it s och i framti den kan antagas komma att bedrivas. 

6 §. 
Bedrives i lägenhe t , s om är i registrerad förenings besittning för-

Pl" · ' agningsrörelse, v ars kunder endast kunna utgöras av medlemmar i före-
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ningen och medlems högst tre personliga gäster, må landskapsstyrelsen 

på ansökan av föreningen godkänna rörelsen som klubbrestaurang. 

Har klubbrestaurangs ägare eller innehavare icke beviljats t illstä nd 

att bedriva allmän förplägningsrörelse, må klubbrestaurangen icke anli

tas för annat än i 1 mom. nämnt ändamål. 

7 §. 
På bedrivande av förplägningsrörelse vid stationer för land-, SJO-

och lufttrafik tillämpas stadgandena i denna lag med de undantag, som för j 

anledas av fortskaffningsmedlens gång och allmänhetens korta uppehålls

tid vid stationerna. Landskapsstyrelsen skall i tillståndsresolutionen, 

då sökanden anhåller därom, efter att hava hö;t i 16 § avsedda nämnd, 

avgöra, huruvida och på vilka villkor det på trafikstationer: skall vara 

tillåtet att med samtycke av trafikstationens innehavare anordna serve

ring av mat och förfriskningar även annorstädes än i den för ändamålet 

godkända lägenheten. 

8 §. 
Om bedrivande av förplägningsrörelse på passagerarfartyg och sökande 

av näringstillstånd för detta ändamål gäller i tillämpliga delar, vad i 

denna lag stadgas. Då fråga är om annat fortskaffningsmedel, erfordras 

icke tillstånd för att servera passagerarna mat och förfriskningar. 

9 §. 
För tillfälligt bedrivande av förplägningsrörelse skall tillstånd söka 

hos landskaps styrelsen, därest bedri vandet av rörelsen kommer att fort gå 

under längre tid än 15 dagar eller alkoholdrycker komma att utskänkas, 

samt i övriga fall skriftlig anmälan göras hos polis- och hälsovårdsmyn

digheterna. Vid beviljande av tillstånd må avvikelse äga rum från stadgan 

dena i denna lag samt sådana lättnader beviljas, som med hänsyn till rö

relsens tillfälliga natur och de tillbudsstående möjligheterna befinnas 
lämpliga. 

Landskapsstyrelsen må bevilja förplägningsrörelse tillstånd att till

fälligt anordna servering även i rörelsens andra än de för servering 

godkända lokaliteterna eller i annan lägenhet som icke har godkänts som 
serveringslägenhet. 

10 §. 
Från förplägningsrörelse må under öppenhållningstiden även till för-

täring annorstädes utgivas maträtter och förfriskningar, som där serveras , 

likväl icke alkoholdrycker. 

11 §. 
Affär för utsändning av .mat och kaffe är en rörelse, därifrå n n::.rdj _,::

rnat k 
' affe, te eller andra förfriskningar utsändas till förtäring anno:c--

städes. 
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För bedrivande av i 1 mom. nämnd rörelse erfordras icke tillstAnd, 

men skriftlig anmälan därom skall för e verksamhetens bör janr göras hos 

polis- och hälsovårdsmyndigheterna. Rörel sen skall upphöra med sin ut

sändning eller övriga verksamhet senast klockan 22. 

Om kiosk eller därmed jämförligt försäljningsställe, som serverar 

mat eller förfriskningar och som enligt 3 § 6 mom. denna förordning 

icke är förplägningsrörelse, skall före verksamhetens början skriftlig 

anmälan göras till polis- och hälsovårdsmyndigheterna. 

12 §. 

Stadgandena i denna lag tillämpas icke~ 

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

rekreationshem, som avser vård eller understöd samt icke heller på av

giftsfri eller med ringa avgift belagd härbärgering av hemlösa i samma 

syfte; 

2) på sådant tillfälligt härbärgeringsställe, som huvudsakligen avser 

härbärgering av skolungdom samt medlemmar i ungdoms-, idrotts-, exkur:

sions- och andra sådara.orgenisationer, såvida rörelsen vid härbärgerings 

stället icke avser förtjänst; 

3) på tillfällig härbärgering av gäster annorstädes än i enskilt hem; 

ej heller 

4) på sådana vårdanstalter för sjuka samt därmed jämförliga anstalte 

för vilkas upprätthållande erfordras särskilt tillstånd. 

Angående i 1, 2 och 3 punkterna avsedd härbärgeringsverksamhet, i 

sistnämnda fall, därest verksamheten fortgår längre tid än 7 dagar, ska 

likväl på förhand skriftlig anmälan göras till vederbörande polis-, 

brand- och hälsovårdsmyndigheter, vilka, därest de anse skäl föreligga, 

böra besiktiga den för härbärgering avsedda lägenheten och övriga an

ordningar i samband därmed. Konstateras vid besiktningen ell er/senare 

omständigheter, som äro ägnade att äventyra person- eller brandsäkerhet 

eller kunna sanitära brister påvisas, och avhjälpas icke dessa missför

hållanden inom den av vederbörande myndighet utsatta tiden samt i enlig 

med denna myndighets anvisningar, må land skaps styrelsen förbjuda använd 

ningen av lägenheten eller anordningarna i samband därmed. 

13 §. 
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 verksamhet ick 

anses som härbärgeringsrörelse, ej heller erfordras därför tillstånd, 
SåVid . k 1 .. .. 

a ic e agenheten forsetts med utåt synligt tillkännagivande. 

Lag samma vare om rörelse för uthyrning av semesterstugor, därest hö 

. I 
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f em från varandra avskilda eller avskiljbara bostäder uppxå tits för 

gäster. 
14 §. 

Stadgandena i denna lag tillämpas icke~ 

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

förening eller klubb tillhörig lägenhet, bedriven förvärvsverksamhet, 

som avser daglig eller på fastställda tide r fort gående servering av mat 

och förfriskningar, om sådan servering bedrives endast mellan k l ockan 7 

och klockan 21 samt de dagliga besökarnas antal i allmänhet icke är 

större än 15. 
2) på centralmatservering eller centralkök i bostadshus me d servering 

för husets invånare; 

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

e11·er annan arbetsgivares besittning, då servering en anordnas för arbets

givarens personal och deras gäster, även om serveringen har överlåtits 

till annan, därest icke rörelsen eljest b edrives på sådant sätt, att den 

är jämförlig med förplägningsrörelse, för vars bedrivande tillstånd skall 

sökas; ej heller 

4 ) på förplägningsrörelse på tillfällig eller r~rlig arbetsplats, såso. 

i samband med byggnads- eller vägarbetsplats, därest kunderna äro arbets

tagare vid arbetsplatsen. 

2 kap. 

Om sökand e av tillstånd. 

15 §. 
Tillstånd till bedrivande av härbärgerings- och förplägning srörelse må 

beviljas finsk medborgare som åtnjuter medborg erligt förtroende och råder 

över sig och sin e g endom och som är känd för redbarhet och tillförlitlig

het, samt finskt aktiebolag, finskt and el s lag , finsk förenin g e ller annan 

registrerad finsk sammanslutning , i vilka ordföranden i styre l sen eller 

de ansvariga bolag smännen och v erkställande direktör en äro personer, som 

åtnjuta .niedborgerligt förtroend e och äro kända för redbarhe t och tillför

l itlighet samt råda över sig och sin e gendom, ävensom staten, J:andskapet, 

kommun, församling och annat offentligträttsligt samfund. 

Sökande skall uppfyll a i 3 § landskapslagen den 10 april 1957 om rätt 

att idka näring i landskapet Åland (11/57) stadgade förutsättning ar, 

där icke landskapsstyrelsen särskilt b eviljat sökanden tillstånd till 

näringsutövning i landskapet enlig t 4 § sagda lag . 

Ovan i 1 mom. nämnt tillstånd skall sökas skriftlig t bos land s kaps

sty-rels en. Tillstånd till be dr i vande av förplä gning srör e ls e ombord på 

Passagerarfartyg skall sökas hos landskapsstyrelsen, om fartyg är re-
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g is trera t inom landska pet Åland, ell er, om fartyget icke r ä r regi s terat, 

ifall dess faktiska hemort är inom land skapet. 

Tillstånd må på ansökan beviljas även för viss tid, f ö r visst till

fälle · eller fortgåend e för viss a dagar eller vissa gån ger i månad en. 

16 §. 
Efter att hava mottagit ansökningen skall l andskaps styrels Gn om d e i 

15 § nämnda personerna införs k affa utl å tande av veder börande poli smyndig

het och, därest avsikten är at t i samband med rörelsen bedri va utskänk

ning av a l k oholdrycker, av a lkoholbolaget. 

Landskapsstyrel sen skall omedelbart förk as ta ansökningen, därest den 

på grund av själ va ansökningen ell er ovan i 1 mom . nämnda u tlå tanden fin

ner, att ansökan icke kan bifallas. I annat fall skall l andskapsstyrel

sen förordna om syn av affär s lägenhe t en omedel bart elle r eft e r det lägen 

heten blivit färdi g och inredd. Syn skall förr ättas av en nämnd, till 

vilken hör a polischefen elle r av honom utsedd polisman, som hör t ill b e 

fälet, i egenskap av sammankall are, en l äkare i kommun ens tjänst elle r 

annan av hälsovårdsnämnden uts e dd för e trädare och brandchefen ell e r av 

honom utsedd p e rson. Nämnden må vid b ehov höra sakkunniga. 

17 §. 
På anhållan av sökanden må, sedan d en i 1 6 § avsedda nämnd en har av

givit sitt utlåtande, polismyndighet en, därest rör el sen och sökanden up

penbart uppfylla villkore n i d enna lag, tillåta p r ovi soriskt öpp enhållan

d e av röre l sen, tills l andskapsstyreJ:;en har avg jort ansökning en om nä

ringstillstånd. 

18 §. 
Tillstånd till bedrivande av härbärgerings- eller förp l ägn ingsrörels e 

skall beviljas, därest förutsät tning arna för bevil j ande av tillstånd i 

enlighet med d enna l ag och med stöd därav utfärdad e för eskrift er äro för 
hand en. 

19 §. 
Näri ngsti lls tånde t gä ller endas t den i r eso l utionen nämnda lägenheten 

och ägaren. Överlåtes rörel sen till ny ä g are, skall mottagaren, innan han 

är berätti gad ett fortsätt a röre l sen, söka ti llstånd därtill, varvid 

i tillämpliga del a r bör iakttagas, vad ovan är stadgat. Ny syn förrättas 

likväl icke i l ägenheten, därest icke landskaps styr e l sen finner det av 
behove t påkallat. 

Medan ansökningen är anhängig, är röre l sens fortsättande t illåt e t 

endast i det fall, at t f ör rörelsen h a r go dkänt s en ansvarig föres t ån
dare . 

Förening, som har erhå llit till s tånd att bedriva i 6 § 1 mom. denna 
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lag nämnda klubbrestaurang , må överlåta föreståndarskap et för rörelsen 

till person eller sammanslutning , som den anser lämplig oc h som land

skapsstyrels en har godkänt. Utskänkes i klubbrestaurang alkoholdryaker, 

skall landskapsstyrelsen inför~kaffa alkoho lbolagets utlåtande i saken. 

Är avsikten att överflytta i verksamhet varande rörelse till ·annan lä

genhet, att utvidga affärslägenheten, att ombilda rörelsen till i denna 

förordning nämnd rörelse av annat s l ag eller att i affärslägenheten ut

föra från de godkända ritningarna avvikande ändringar i byggnadskonstruk

tionen, skall även i detta fall tillstånd till rör el sens bedrivande sö

kas. I dessa fall skall även ny syn av l ä g enheten förrättas, därest l and

skapsstyrelsen finnor detta nödigt. 

20 §. 
Affärsidkares döds- eller konkursbo är i stöd av de t förra tillstån

det berättigat att för avveckl ing fortsätta rörelsen under ett års tid 

räknat från näringsidkar ens dödsdag elle r från dagen för konkursens bör

jan. 
Har enskild affärsidkare avlidit, svarar för honom godkänd ställför e-:

trädare ell er ansvar i ga föreståndaren för rörelsen. Har icke ställför e

trädare eller ansvarig föreståndare blivi t förordnad, åligger det den 

eller dem, som hava omhändertagit bo et, att anmäl a hos polis.mynd i ghet, åt 

vem föreståndarskapet interimistiskt har öv er l åtits, och att inom två 

månader räknat från dödsdagen hos landskapsstyrelsen söka godkännande 

för ny ansvarig föreståndare. 

Har affärsidkare råkat i konkurstillstånd och ö.nskar man fortsätta 

rörelsen, skall i fråga om denna i motsvarande del ar länd a till efterrät

telse, vad i föregåend e moment är stadgat för den händelse att affärs

idkaren avlider, libtäl så, att däri nämnda anmälan och ansökan ankomma 

på förvaltaren av konkursbo et. Fataljetid erna räknas f r ån den dag, då 

borgenärerna fattade beslut om rörels ens fortsättand e . 

21 §. 
:Oen, som har erhållit tillstånd till bedrivande av rörelse, s om avs e s 

i denna lag, skall för e verksamhe tens början därom göra i landskapsl agen 

angående rätt att idka näring i landskapet Åland föreskriven anmälan . 

I fråga om anmälan till hand elsregistret om bedriva..11d e av röre l se 
gäller, vad därom är särskilt stadgat. 

Om rörelses upphörande skall den, som bedriver rörel s en, anmäl a hos 
landskaps styr el s en inom två veckor. 

Beviljat tillstånd til l bedrivande av rör else skall ans es hava för
fallit · ·· 1 ' om rore sens v erksamhet har varit avbruten under ett års tid, 
därest . k . 

· ic e l andskapsstyre l s en på ansökan, som gjorts und er loppet av 
donna ti· d, medgiver längr e avbrott. 
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22 §. 

157 

Skatteuppbördsman , förvaltare av statens penningmedel, allmän åkla

gare, tull- eller polisman ell er annan inne havare av tjänst·Eiler befatt

ning, som på tjänstens vägnar skall behandla ärenden, vilka hänföra sig 

till övervakningen av i denna lag avsedd rörelse, må icke bedriva sådan 

rörelse och icke heller vara dess ansvarig a föreståndare eller dennes 

ställföreträdare. I fråga om rätt för make och OITIY-ndiga barn till person, 

som innehar tjänst eller befattning av nämnda s lag, att bedri va ifråga

varande rörelse gäller, vad i landskapslagen angåe nde rätt att idka nä

ring i landskapet Åland därom stadgas. 

23 §. 
Vad i detta kapitel och 26 § 1 mom. samt 39 § 1 mom. är stadgat om 

ordförande i styrelsen för samman slutning , som bedriver härbärgerings

och förplägnin gsrörelse samt verkställande direktören för sådan samman

slutning, må icke tillämpas, därest den av sammanslutningen bedrivna här

bärgering s- och förplägningsrörels en i jämförel se med sammans l utni ngens 

huvudsakliga verksamhet är ringa. Likväl skall sammanslutning också i 

detta fall uppfylla i 15 § 2 mom. stadgade förutsättningar. 

3 kap. 

Om ansvaret för bedrivande av rörelsen. 

24 §. 
Ilå sammanslutning bedriver i denna l ag avsedd näringsverks.ru::iliet, bör 

detta ske under ledning av särskilt godkänd ansvarig före ståndare. Såsom 

ansvarig föreståndare för härbärgerings- och förplägningsrör else, som 

äges av enskild närings idkare, må även god kännas annan person än ägaren. 

25 §. 
Ansvarig förest åndare svarar fö r att rörelsen bedrives i enlighet med 

stadgandena i denna lag och med stöd av densamma utfärdad förordning 

samt övriga stadganden och före skrifter. 

Rörelsens ägare eller föreståndare må icke samtidigt vara verks am 

såsom ansvarig föreståndare för två eller f l era i denna lag avsedda 

rörelser, därest icke ansvaret är begränsat endast till affärsverksam

hetens ekonomiska sida. Ansvarig föreståndar e för olika avdelningar i 

samma rörel se .må han vara endast i de t fall, att avdelningarna ä ro för

lagda till samma byggnadsgrupp och icke med hänsyn till sin onfattning 

eller karaktär äro att betrakta som jämförliga med skilda rörelser. 

26 §. 
Avgår den ansvariga föreståndaren, styrelseordföranden ell er 

verkst··11 . a ande direktör en i sammanslutning eller upphöra de annars att 
handhava sin befattning, skall ansökan om godkännand e av ny person in-
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lämnas till landskapsstyrelsen inom två mf;inader :räcnat från den dag, 

då den förra upphörde att handhava sin befattning. 
Saknas ansvarig föreståndare, skall hans ställföretrådare, eller, om 

sådan icke finnes eller har förfall, enskild affärsidkare, sammanslut

nings verkställande direktör, eller, om sådan icke finnes, ordföranden 

i styrelsen eller annat motsvarande organ ansvara för skötseln av rörel-

sen. 
4 kap. 

Om rörelsens q:ipenhållningstid och bedrivande. 

27 § . 

Förplägningsrörelse må öppnas tidigast klockan 5 . 
Restaurang av första klass, i samband med hotell godkänd annan för

plägningsrörelse och klubbrestaurang samt kafe av första klass må öppen

hållas till klockan 1, restaurang av andra klass och matservering av 

första klass till klockan 24 och matservering av andra klass och kafe av 

andra klass till klockan 23. 

28 §. 
Polismyndigheten på orten är berättigad att på ansökan tillfälligt 

förlänga i 27 § stadgade öppenhållningstider. 
Landskapsstyrels en har befogenhet att på ansökan på viss tid förlänga 

de i 27 § stadgade öppenhållningstiderna. Gäller ansökningen rörelse, som l 

omfattar utskänkning av alkoholdrycker, skall utlåtande införskaffas av 

alkoholbolaget. 

Land skapsstyrelsen må bevilja tillstånd att nattetid öppenhålla sådan 

förplägningsrörelse, som icke omfattar servering av alkoholdrycker, för 

servering av mat och förfriskningar åt personer, som äro i tjänst denna 
tid på dygnet. 

Därest undantagsförhållanden eller andra särskilda skäl det kräva, 

har landskapsstyrel sen befogenhet att förkorta öppenhållningstiden. 

Landskaps styrelsen skall delgiva polismyndighet en på orten ovannämnd 

resolution och, därest resolutionen gäller rörelse, som omfattar ut

skänkning av alkoholdrycker, även alkoholbolaget. 

29 §. 
På förplägningsrörelse i samband med härbärgeringsrörelse skall till

lämpas, vad ovan i 27 och 28 §§ är stadgat. Utan hinder härav må dock 

i härbärgeriDgsrörelse och campingrörelse mat och förfri$kningar serveras 
åt där boende gäster. 

30 §. 
Stadgandena i detta kapitel om öppenhållningstid och mottagande av 

kunder gälla icke bedrivande a,v förplägnings rör el se på land-, vatten-
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och lufttrafikstationer. Landskapsstyrelsen skall beträffande sådan re

relses öppenhållande i samband med tillståndsresolution och även annars 

vid behov utfärda föreskrifter. 

31 §. 
I fråga om anordnande av offentliga och med dessa jämförliga till

ställningar i samband med härbärgerings- och förplägningsrörelse skall 

iakttagas, vad därom är särskilt stadgat. 

För hållande av biljard i samband med härbärgerings- eller förpläg

ningsrörelse skall anskaffas landskapsstyr elsens tillstånd. 

32 §. 
Idkare av härbärgerings- eller förplägnings rörelse samt rörelsens per

sonal är, därest med tanke på upprätthållandet av ordningen eller rörel

sens kvalitativa nivå skäl därtill föreligger, berättigad att vägra per

son, som önskar bliva rörelsens kund, till träde samt förvägra honom ser

vering av mat, förfriskningar eller alkoholdrycker och vid behov avlägsna 

honom. Berusad person må förvägras inträde i förplägningsrörelse. 

33 §. 
I samband med härbärgerings- och förplägningsrörelse må icke varor 

saluföras eller i försäljningssyfte utställas utan polismyndighetens till 

stånd. 

HandelErepresentant skall likväl tillåtas att i härbärgeringsrörelse 

utställa varor och mottaga beställningar. 

Idkare av härbärgerings- och förplägningsrörelse är berättigad att i 

sin affärslägenhet ordna sådan ringa försäljning, som hör till kundbe

tjäningen. 

34 §. 
Härbärgerings- eller förplägningsrörelses namn, reklamer, affärskyl

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

en vilseledande bild av rörelsens art eller klassificering . 

35 §. 
Stadgandet i 33 § 3 mom. må icke utgöra hinder för försäljning av 

förnödenheter i campingrörelse till dem, som bo på camping området. 

5 kap. 

Om affärslägenheter. 

36 §. 
Bestämmelser om affärsl ägenheternas beskaffenhet, inredning och ut

rustning utfärdas genom landskapsförordning . 

6 kap. 

Om tillsyn över näringsrörelserna. 

37§. 
Tillsynen över efterlevnaden av stadgandena i denna lag och med stod 
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av densamma utfärdade föreskrifter ankommer närmast på landskaps styrel

sen och polismyndigheterna, vilka i synnerhet böra tillse, att ordningen 

upprätthålles och att stadgade öppenhållningstider iakttagas. 

Landskapsstyrelsen må av särskilda skäl på framställning av polis.myn

dighet förordna, att förplägningsrörelse icke är berättigad att bereda 

person under 18 år tillträde. 

38 §. 
För härbärgerings- och förplägningsrörelse må polis.myndighet på eget 

initiativ eller på ansökan av den, s om bedriver rör el sen, förordna honom 

själv eller person i hans tjänst till ordnings.man, i fråga om vilken i 

tillämpliga delar gäller, vad om ordningsmän vid nöjestillställningar är 

stadgat. 

39 §. 
Landskapsstyrels en skall föra särskilt register över de näringstill

stånd, som beviljats med stöd av denna lag. Av registret bör framgå det 

namn, under vilket rörels en bedrives, rörelsens art och klass, rörelsens 

adress och ägare, samt, därest rör elsen äges av en sammanslutning, dess 

styrelseordförande och verkställande direktör, såvida sådan är utsedd, 

ävensom de ansvariga bolagsmännen. I registret skall antecknas uppgifter 

om rörelsens affärslägenhet och . tillåtna kundantal samt rörelsens ansva

riga förestånd are och dessas ställföreträdare ävensom landskapsstyre ls ens 

åtgärder ifråga om rörelsen. 

Landskapsstyr els en skall utan dröjsmål översända uppgifter om alla 

anteckningar i registret till vederbörande polismyndighet och Ålands 

Turistförening r.f. 

Omfattar rörelse utskänkning av alkoholdrycker ell er är avsikten att 

rörelse _skal l omfatta sådan utskänkning, skall landskapsstyrel sen till 

alkolholbolaget översända uppgift om godkänrande av ansvarig föreståndare 

eller ställföreträdare för denne. 

Polismyndighet skall enligt uppgifterna från land skapsstyrelsen föra 

kortregister eller annan förteckning över rörelserna inom sitt distrikt. 

Har . polismyndighet erhållit kännedom om, att någon av de i förteck

ningen införda rörelserna har upphört med sin verksamhet, skall den därom 

anmäla till landskapsstyrelsen för anteckning i registret. Finner polis

myndighet skäl föreligga att antaga,att rörelse av ifrågavarande slag har 

upphört, skall den därom anmäla till landskaps styrelsen. 

40 §. 
_Hava i rörelse, som avses i denna lag, yppat sig missbruk, sanitära 

1nissförhållanden eller oordning, har rörelsens lägenhet eller inventarier 



-14- 161 

fått väsentligt förfalla eller har ~ni vän i fråga om rörels ens mat eller 

servering eller den publik, som anlitar rörelsen, sjunkit, har lands kaps

styrelsen befogenhet -att tilldela vederbörande tillrättavisning , ned

flytta rörelsen till lägre art eller k l ass, inskränka rörelsens öppen

hållningstid eller sthga rörelsen eller den avdelning av rörelsen, där 

missförhållandena hava yppat sig, för viss tid. Äro m~ssförhållandena av 

allvarlig t slag eller fortfara eller upprepas de oaktat ovannämnda åt

gärder må landskapsstyrelsen även helt och hållet stänga rörelsen eller 

avdelning därav samt i motsvarande delar återkalla näringstillståndet 

till rörelsens bedrivande. Är det fråga om i 1 9 § 3 mom. avsedd klubb

restaurang, skall landskapsstyrel sen i enlighet med omständigheterna 

pröva, huruvida föreningens näringstillst å nd skall återkall as helt och 

hållet eller endast för viss tid ell er endast till den tidpunkt, då före

ståndarskapet för rörels en har överlåtits till en av landskapsstyrelsen 

godkänd ny restauratör, Innan landskapsstyrel sen skrider till i detta 

moment avsedd åtgärd, skall vederbörande hör as. 

Har d·en, som bedriver i 11 § nämnd rör e l se, försummat att iakttaga 

de stadganden och fö reskrifter, s_om gälla rörelsen, eller hava i rör el- · 

sen yppat si g missbruk, sanitära missförhållanden eller oordning, har 

polismyndigheten på orten befogenhet att tilldela vederbörande varning . 

I det fall, att missbruken och oordning en äro av allvarligt slag eller 

oaktat ovannämnda åtgärder allt jämt fortfara eller upprepas, må land~ 

skapsstyrelsen på framställning av polismyndighe ten på orten efter att 

hava hört näringsidkaren stänga rörels en antingen för viss tid el ler 

helt och hållet. 

41 §. 
Visar - sig ansvarig föreståndar e , ställföreträdare för honom eller 

enskild närings idkare eller, då rörels en bedrives av bolag, andelslag, 

förening eller annan sammanslutning, styrelseordförand en eller, därest 

särskild verkställande direktör har tillsatts, denna olämplig för sin 

befattning , e ll er framgår det, att de sköta sina åligganden endast sken

bart, skall landskapsstyrels en, efter att hava hört vederbörande, åter

kalla sitt godkännande. 

Har enskild närings idkare, genom domstolsu tslag ådömts straff för 

brott, som gör honom olämplig att fortfarande bedriva r ör e l s en eller 

är det icke möjlig t fö r bolag, andel slag, för ening ell er annan samman

slutning , som bedriver röre l se, att tillsätta sådan v erkställande direk-
tör ell · f ·· å er ansvarig orest ndare, s om landskapsstyrels en kan g odkänna, 

Skall landskaps styrelsen, sedan ovannämnda utslag har vunnit lag a kraft, 

äterkall a det beviljade närings tillstå ndet. På samma sätt skall förfaras 
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i det fall, att för enskild närings idkare eller ansvarig förest å ndare 

icke kan tillsättas s tällföreträdare, s om landskapsstyrels en kan godkänna. 

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

för sin befattning 81..ler dömes han förlusti g sitt medborgerlig a förtroen

de, skall polismyndigheten anmäla därom till landskapsstyrelsen. 

42 §. 
om ovan :J; 40 och 41 §§ nämnda åtgärder och domstolsutslag skall land

skapsstyrelsen göra b ehörig ant eckning i det i 39 § nämnda re gistret, 

samt, därest åtgärd drabbar rörelse, som omfattar utskänkning av alkohol

drycker, anmäla därom även till alkoholbolaget. 

7 kap. 

Straffstadg anden . 

43 §. 
Bedriver n ågon r örelse, som avses i denna lag, utan att ha erhållit 

tillstånd där t ill, s traffes han sås om ~ landskapslagen om rätt att idka 

näring i landskapet Åland stadgas. 

Den; som i övri gt bryter mot stadgandena i denna lag eller med 

stöd av densamma utfärdade bestämmelser, straffas med högst etthundra 

dagsböter, därest icke för brottet annorstädes stadg as strängare straff. 

8 kap. 

Om ändringssökande. 

44 §. 
Polismyndighet s beslut med stöd av denna l ag må överklagas ho s läns

styrelsen inom trettio dagar räknat frå n delfåend e t, men skall polis

myndighetens beslut oavsett .besväre n likväl iaktt agas, såframt icke 

länsstyrelsen annorl unda förordnar. 

45 §. 
I landskapsstyrelsens utslag, varigenom någon tilldelats tillrätta

visning, må ändring icke sökas. Annat utslag av landskapsstyrelsen även

som länsstyrelsens utslag må överklagas hos högsta förvaltnin gsdomstolen 

inom trettio dagar räknat från delfåend e t. Landskapsstyrelsens och läns

styrelsens utslag går oavsett besvären i verkställighet, såframt icke 

landskapsstyrelsen eller länsstyrelsen annorlunda förordnar. 

9 kap~ 
Särskilda stadganden. 

46 §. 
Med polismyndighet avses i denna lag polisinrättningen i Mari e hamn och 

länsman på land et. 

47 §. 
Angående stämpelskatt, som skall erläggas för i denna lag avsedda 
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tillstånd, gäller, vad därom är ~ärskilt stadgat. 

48 §. 
Medför iakttagandet av denna lag eller föreskrift erna med stöd därav 

oskäliga kostnader eller avsevärd olägenhet vid näringens utövande, må 

landskapsstyrelsen i enskilda fall bevilja lättnader. 

49 §. 
Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas g enom landskapsförordning . 

50 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1962 och genom densamma upp

häves Ålands landstings beslut den 11 juli 1924 om antagande av förord

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

kägel bana, given den 28 januari 192.2 (13/24). 
Stadgandena i denna lag gälla jämväl rörelse; som bedrives med stöd 

av före lagens ikraftträdande beviljat näring stillstånd. Rörelser, som 

klassificerats som matserveringar och kafeer av tredj e klass i till

ståndsresolutioner med stöd av tidigare gällande stadganden, övergå 

vid lagens ikraftträdande till matserveringar och ka:teer av andra klass. 

Därest vid denna lag s ikraftträdande utan tillstånd lagligen bedrives 

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

tillstånd, skall sådant tillstånd sökas före utgån g en av år 1962. 

Mariehamn, den 24 februari 1961. 
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