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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 10/1969-

70 med anledning av Å.lands landskapssty
relses framställning till Ålands lands
ting med förslag till landskapslag om 
kiosk- och därmed jämförlig handel samt 
automathandel. 

Med anledning av ovannämnda frarnställning 9 varöver Landstinget inbe
gärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande~ 

Lagförslaget avser att förhindra konkurrens mellan kioskhandel, som 
berättigas hålla öppet alla tider på dygnet, och den allmänna minuthan
deln, vars öppethållningstider begränsas genom den nyligen behandlade 
landskapslagen om minuthandelns affsrstj_d. Landskapsstyrelsen har tänkt 
sig att bestämma det i kioskhandeln tj_Jlåtna varusortimentet genom land
skapsförordning för vilket Landstinget skulle ge befogenhet genom stad-

, gandet i 6 §.Utskottet anser dock, att detta förfarande skulle gå utöver 
det som enligt självstyrelselagen kan överlämnas till bestämmande i land
skapsförordning. I sådan får endast utfärdas stadganden angående verkstäl-
lighet och tillämpning av landskapsle..gen, vilket enligt utskottets förme
nande också i detta fall förutsätter, att den gi'llndläggande regeln an
gives i landskapslagen. Utskottet ha:r därför omarbetat 6 § i detta syfte. 
Rätten att närmare precisera varusortimentet i landskapsförordning följer 
av 16 §. 

Undantagna från lagens tillämpningsområde är bland annat marknads
torg- och rörlig handel. I riket har dessutom undantagits hallhandel. 
Ehuru någon saluhall tillsvidare icke finnes i landskapet har utskottet 
ansett, att också hallhand@l kunde nämnas i 3 § 2 punkten. 

Med hänvisning till det ovan anfcrda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga lagför
sla~et med följande ändringar: 
3 §, 

Denna lag berör icke~ 

1) butik om vars öppethållnings.i;id stadgas i landskapslagen om minut-
handelns affärstid ( /70)~ 

2) marknads-, torg-, hall- och rö~lig handel; 
3) försäljning i härbärgerings- cch förplägningsrörelse; 
4) försäljning av motorbränsle och ..,..smörjmedel, kondenserad brännbar 

gas samt reservdelar och utrustning för fordon; 

5) försäljning för resandes behov på flygplats och i hamn på område, 
som reserverats enbart för utrikestrafik, samt i trafikmedel; ej heller 

6) försäljning på sjukhus eller vårdanstalt. 
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6 §. 

Från i 1 § nämnda försäljningsställen och -anordningar må saluföras 

sådana varor. som med hänsyn till befolkningens eller turismens behov 

bör tillhandahållas o·ckså på sådana tider 9 då enligt landskaps lagen om 

minuthandelns a ffä rstid andra försäljni.ngsställen icke öppethållas. Va

rusortimente t bör begr änsas till s9.dana varuslag, vilka med häns yn till 

förp a ckning , värde och andra sådana omständighe ter lämpa r sig för ifrå

gavarand e försä ljningsstä ll e ell er - 1ordning. _________ / 
' 7 Mariehamn, den 28 november 1969 i 
På l a utsk ts vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Dahlrnan, viceordföranden Persson, 

ledrunöterna Sundblom och Östling samt suppl eanten Curt Carlsson . 
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