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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 32/1970-71 

med anledning av Ålands landskapsstyrelses 

framställning till Ålands landsting med fö+

slag till landskap slag om härbärgering s- och 

förplägningsrörelser. 

Med anledning av O'.rannämnda framställning 1 varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande får utskottet 9 som i ärendet hört lag

beredningssekreteraren Sune Carlsson 1 direktör Runar Åkerfelt vid 

Ålands Turistförening och diplomingenjör Gunnar Renqvist? Esbo, så-

som brandteknisk sakkunnig, vördsamt anföra följande~ 

Under år 1970 br2Bdhärjades två härbärgeringsrörelser i Mariehamn, 

varvid i båda fallen flera mänskoliv gick förlorade. Också under 

tidigare år har sådana olycksbändelser inträffat och utomlands är de 

icke heller ovanliga. Detta har givit utskottet anledning att fästa 

särskild uppmärksamhet vid frågan om säkerheten för liv, hälsa och 

egendom i rörelser av detta slag. 

I gällande landskapslag om härbärgeringsrörelser stadgas i 48 § 

om utgångar från sådan rörelse samt om förbud mot inredande av bo

ningsrum i tredje våning i byggnad? som icke är brandhärdig. Stad

gandet kompletteras av 7 § i verkställighetsförordningen, som inne

håller ytterligare brandsäkerhetsbestämmelser i 12 §. Enligt lagför

slagets 53 § skal1 utöver de i lagförslaget intagna bestämmelserna vad 

om allmän ordning och säkerhet samt brandsäkerhet och hälsovård är 

stadgat gälla i tillämpliga delar. Om brandsäkerhet stadgas främst 

i landskapsförordningen om byggnaders brandsäkerhet (44/63, By 8) 

enligt vilken allmänna brandsäkerhetsbestämmelser gäller för uppf ö

rande av byggnad för de nu aktuella rörelserna. Ytterligare skall en

ligt sagda förordnings 28 § 2 mom. 2 punkten och 3 mom. deras loka

ler anses hänförliga till sådana 1 för vilka specialbestämmelser kan 

utfärdas och sådana skall publiceras i brandklassificeringsmeddelan

dena, vilka utfärdas av ministeTiet för inrikesärendena. I brand

klassificeringsmeddelandena stadgas beträffande härbärge'rings- och 

förplägningsrörelses utgångar att om dem gäller vad som är särskilt 

stadgat,varmed uppenbarligen avses hänvisning till den aktuella lae:;-

s ti ft-ningen. 

Genom uteslutning av stadgandet i gällande 48 § landskap slagen om 

härbärgerings- och förplägningsrörelser kommer alltså stadgandena om 

härbärgeringsrörelsers brandsäkerhet att bliva bristfälliga" Visser

ligen kan landskapslagens bestämmelser kompletteras i viss utsträc~

ning med bestämmelser om dess verkställighet och tillämpning i land

skapsförordning9 men de grundläggru1de bestämmelserna om brandsäker

heten borde likväl ingå i landskapslagen. Utskottet har därför infört 

sagda stadgande i lagförslaget. Särskild uppmärksamhet borde vid 
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ti llämpningen fästas vid de fall, då härbärgeringsrörelse inrättas 

i ett ursprungligen för bostadsändamål uppfört .hus av icke brendhär

digt material. 

Gällande bestämmelser om brandsäkerheten i härbärgeringsrörelser 

finner utskottet i stort sett tillräckliga. De inträffade olyckorna 

i sådana rörelser synas bero på att tillstånd beviljats utan att av 

vederbörande specialmyndigheter ställda villkor därförinnan uppfyllts 

I synnerhet har detta skett i form av interimistiska tillstånd med 

stöd av 17 § gällande lag. 

Utskottet har övervägt möjligheterna att helt utesluta beviljande 

av interimistiska tillstånd enligt lagförslagets 21 §. En sådan möj

lighet skulle likväl kunna medföra praktiska svårigheter och ekono

miskt avbräck för företagare. Utskottet har därför bi.behållit möjlig

heten men ansett att tillståndet skall beviljas av landskapsstyrelsen 

vilket jämväl sammangår med att synenämnden icke skall vara en be

slut ande utan endast en rådgivande myndighet. Då utskottet förutsät

ter att det i förslaget till ny förval tningslag ingående förfarandet 

med enskild föredragning kommer att ·omfattas av Landstinget, kunde 

sådant interimistiskt tillstånd beviljas utan tidsutdräkt vid enskild 

föredragning och det slutliga tillståndet senare upptagas till behand· 

ling inför landska~sstyrelsen. 

För behandlingen av ansökningar om näringstillstånd inom detta 

lagförslags ram borde ärendena anhängiggöras i ett så tidigt skede 

som möjligt. En g~ .. :mdlig prövning av ansökan i remissinstanserna kan 

icke ske utan tidsutdräkt. Det är också för sökanden av stor betydel

se, om han i ett t~digt sked~ får kännedom om myndigheternas krav, 

då däri-genom onödiga kostnader kan undvikas. I många fal 1 har lai1d~ 

skapsstyrelsen möjlighet att fordra en fullständig utredning på g.::i..und 

av att sökanden jämväl anhåller om understöd ur landskapsmedel för 

anläggningskostnade~. I sådana fall borde alla de krav ställas, som 

i det sk~det kan i säkerhetens intresse anses rimliga. 

Såsom redan nämnces har utskottet i princip omfattat landskapssty

relsens förslag om synenämnden. Detta gäller också dess sammansätt

ning så? att den skulle bestå av tre fasta medlemmar och de på den 

aktuella orten verke,nde polis-, brand- och hälsovårdsrepresentanter

na. Genom att de fasta medlemmarna blir gemensamma för hela landska

pet kan en enhetlig klassificering och gruppering av dessa rörelse.r 
genomföras. 

Utskottet har likväl ansett att synenämnden icke kan bibehållas 

som inspektionsmyndighet för den fortlöpande tillsynen av rörelserna. 

För den uppgiften är lien alltför stor. Dessutom ankommer den fort-
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löpande tillsynen av rörelserna ur säkerhetssynpunkt på de lokala 

fackmyndigheterna och bör därmed fungera tillfredsställande. Enligt 

utskottets förslag skulle synenämnden normalt verkställa syn för 

fastställande av ny rörelses art och klass men därförutom endast om 

en verksam rörelses art eller klass borde omprövas och för verkstäl

lande av frivillig klassificering. 
Grupperingen av rörelser har i landskapsstyrelsens förslag ytter

ligare utvecklats och innehåller flera kategorier 9 som icke förekom

mer i rikets förordning. Utskottet anser, detta riktigt och fäster 

särskilt avseende vid att rörelses namn icke skall få utformas så, 

att gäster vilseledas om den standard och de serviceformer, som rörel

sen bereder dem. Det vore måhända påkallat att göra bestämmelserna 

härom ännu strängare än landskapsstyrelsens förslag. Då likväl en 

direkt lagbunden klassificering (auktorisering) av rörelser i turist

branschen icke förekommer i något annat nordiskt land och som en följd 

därav någon enhetlig internordisk bestämning av rörelsernas benämning· 

ar icke finnes, anser utskottet att förslaget i detta avseende icke 

kan göras strängare. 

Detaljmotiverin~. 

1 §. Då synenämnden kommer att ha en betydelsefull funktion vid 

bviljandet av tillstånd enligt lagen, har utskottet ansett att det 

i 44 § 2 mom. ingående stadgandet borde flyttas till lagens 1 §. 
Därigenom undvikes också de hänvisningar till 44 § 1 som annars hade 

varit nödvändiga. 

6 §. Utskottet har ansett att stadgandena i lagförslagets 4 kap. 

kunde uppdelas på 2 och 3 kap. varigenom lagens redigering blir mera 

överskådlig. Lagförslagets 14 § har därvid uppdelats i två paragra~ 

fer 9 av vilka 6 § är den ena. 

7 §. Gränsdragningen mellan uthyrning av rum, ingående i en pri

vatbostad, till turister och uthyrning i vm1ligt underhyresgästför~ 

hållande till exempelvis skolelever är enligt utskottets mening oklar 
Utskottet har stannat för att den förstnämnda verksamheten bör vara 

fri om högsta antalet gäster är 10. Den andra formen av uthyrning av 

rum bör uppenbarligen normalt vara fri men kunde lämpligen begränsas 

på samma sätt och med stadgandet om skyltning sådant det föreslås av 

landskaps styrelsen. Utskottet har ansett det lämpligast att stadgan
dena ingår i samma paragraf. 

16 §. Hänvisas till vad ovan anfördes under 6 §. 

19 §. Då fartygsregistreringen inom en snar framtid torde överfö

ras till ett centralregister i Helsingfors har utskottet vidtagit 
en härav påkallad ändring av stadgandets lydelse. 
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20 §. Utskottet har ansett att ett utförligt stadgande om ansök~ 

ningshandlingarna borde ingå i lagen 9 varför detta stadgande införts 

i saklig överensstämmelse med 15 § i rikets förordning. Till den ut

redning som skall vidfogas ansökan har ytterligare· föreskrivits ut ..... 

redning om att sökanden är oförhindre,d av stadgandena om rätten att 

idka näring överhuvud i landskapet. 

21 §. Till förslagets motsvarande stadgande (20 §) har fogats 

ett moment om innehållet i synenämndens utlåtande. Detta stadgande 

överensstämmer i sak i övrigt med 16 § 4 mom. rikets förordning men 

ytterligare har tillagts, att polis- 9 brand-och hälsovårdsrepresen

tanterna i nämnden skall avge skilda utlåtanden för att understryka, 

att sagda myndigheters utlåtanden i detta avseende är av särskild 

betydelse och icke får negligeras av landskapsstyrelsen. 

22 §. Enligt 17 § rikets förordning är villkor för interimistiskt 

( "provisorisktH) tillstånd att rörelsen :!:"!J2penbart uppfyller säker

hetsföreskrif terna. Utskottet anser att denna omständighet uttryck

ligen bör förutsättas för interimistiskt tillstånd. 

32 §. Nännast med tanke på högsäsongen sommartid har utskottet 

ansett en något längre öppethållningstid vara nödvändig. Kommunika

tionerna till och från landskapet möjliggör visserligen åberopande 

av 33 § 2 mom., men detta stadgande avser närmast servering av mat 

och förfriskningar till dem som arbetar nattetid och vägtrafikanter. 

Detta stadgande liksom stadgandet i 34 § b.orde komma till tillämpning 

i speciella fall. En medlem ansåg dock att den längre öppethållningen 

borde gälla endast sommartid. 

39 §. Stadgandet överensstämmer med det i allmänna motiveringen 

omnämnda stadgandet i 48 § gällande landskapslag och har redan där 

berörts. 

45 §. Utskottet har strukit bestämmelsen om att gäst, hemmahörande 

i åländsk kommun, icke behöver ifylla resandekort. Stadgandet har 

icke större praktisk betydelse men kan i speciella fall vara betydel

sefullt för polismyndigheterna. 

46 §.·utskottet har ansett, såsom redan anfördes i den allmänna 
' motiveringen, att synenämnden icke skall handha uppgifter i den kon- ~: 

tinuerliga övervakningen av härbärgerings- och förplägningsrörelser. · 

Stadgandet härom har därför strukits och 44 § 2 mom. har överförts 
ti 11 1 §. 

1. 

54 §. Utskottet har infört ett stadgande om att länsstyrelsens och - ·' 
landskaps styrelsens beslut går i verkställighet oberoende av besvär ~ 

01n icke annorledes förordnats. 
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60 §. Landskapsstyre lsen föreslår att land.skapslagen skall träda 

i kraft den 1 maj 1971. Då detta icke är möjligt och någon tid bör 

beredas de näringsutövare, som på grund av lagens stadgo.nden måste 

vidtaga ändringar i sin rörelse? föreslår utskottet att lagen skulle 

träda i kraft den 1 september 1971. Utskottet har dessutom begränsat 

undantaget för tidigare tillståndshavare till enbart byggnadstekniska 

ändringar i överensstämmeise med motsvarande stadgande i rikets för

ordning. 
I övrigt har utskottet vidtagit smärre ändringar av redaktionell 

natur. 
:Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsn:ot föreslå~ 

att Landstinget måtte antaga lagför

slaget sålydan de: 

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

om härbärgerings- och förplägningsrörelser. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 §. 

Härbärgerings- och förplägningsrörelse må med nedan stadgade undan 

tag bedrivas endast med tillstånd av landskapsstyielsen. Därvid skal] 

iakttagas stadgandena i denna landskapslag och med stöd av densamma 

utfärdade bestämmelser. 

Med uppdrag att verkställa syner och· uppgöra förslag till klassi

ficering av i denna lag avsedda rörelser tillsätter landskapsstyrel

sen för fyra år i sänder en synenämnd. Synenämnden består av tre fas

ta ledamöter, bland vilka landskapsstyrelsen utser ordförande och vi

ceordförande 1 samt tre för varje syneförrä ttning adjungerade ledamö

ter. Adjungerade ledamöter är polischefen i vederbörande polisdist.:.. 

rikt, brandchefen i vederbörande kommun och kommunens hälsovårdsins

pektör eller 9 om sådan saknas, av hälsovårdsnämnden utsedd person. 

För synenämnden fastställer landskapsstyrelsen etifI'eglemente. 

2 §. 

Med härbärgeringsrörelse avses i denna lag rörelse, som tillhanQ.a

håller gäster möblerade rum med eller utan servering av mat eller för 
friskningar. 

Med förplägningsrörels~ avses i denna lag rörelse, som tillhanda

håller allmänheten mat och förfriskningar i för ändamålet reserverad 
lokal eller på för dylikt ändamål reserverad plats. 
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2 kap. 
Härbärgeringsrörelser. 

3 §. 
Hotell är en härbärgeringsrörelse, som uppfyller höga anspråk och 

är förenad med restaurang av första klass eller med servering av mat 
och förfriskningar av motsvarande kvalitet för hotellets gäster. Ho
tell, till vilket anslutits speciella kongressutrymmen, må använda 
benämningen kongresshotell. Hotell, som uppfyller i denna lag stad
gade fordringar på motell, må använda benämningen motorh~~e~l. Här
bärgeringsrörelse, som eljest uppfyller fordringarna på hotell men 
som icke är förenad med restaurang av första klass eller servering 
på motsvarande nivå, må bedrivas under benämningen turisthotell. 

Motell är en härbärgeringsrörelse, som främst betjänar personer 
vilka färdas med motorfordon och uppfyller höga anspråk samt är för
enad med restaurang eller med servering av motsvarande kvalitet av 
mat eller förfriskningar för gästerna, eller där gästerna har möjlig
heter att själva tillreda sin mat. 

Pensionat. är en under denna benämning bedriven, med helpension komr.'
binerad härbärgeringsrörelse, som uppfyller medelhöga anspråk. 

Gästhem är under denna benämning eller benämningen resandehem, tu
rist- eller bilisthem eller gästgiveri eller annan liknande benämning; 
bedriven härbärgeringsrörelse, som samtidigt kan vara förenad med för,,, 
plägningsrörelse. 

Vandrarhem är en härbärgeringsrörelse på anspråkslös nivå, var$ 
syfte är att bereda gäster nattkvarter huvudsal{ligen i form av mass
inkvartering. 

Om servering av mat och förfriskningar i samband med annan härb~r

geringsrörelse än hotell och motell, därest denna verksamhet icke be
drives i form av särskilt klassificerad förplägningsrörelse, gäller 
i tillämpliga delar vad nedan är stadgat om matservering och kafe. 

4 §. 
' 

Campingrörelse kallas sådan härbärgeringsrörelse, som avser uthyr-
ning av tältplatser eller platser för campingvagnar. 

Campingrörelse, som drives i samband med annan härbärgeringsrörel
se, anses icke såsom särskild rörelse, men bör uppfylla för camping
rörelse stadgade krav. 

Såsom campingrörelse räknas icke upplåtande av tältplats eller 
plats för campingvagn för sammanlagt högst fem sällskap. På sådan rö
relse må benämningen campingplats eller liknande benämning icke an-. 
vändas. 
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5 §. 

Stugbyrörelse är en under benämningen stugby eller liknand.e be
nämning bedriven härbärgeringsrörelse, som avser uthyrning i förvärvs 

syfte av minst fem fri tidsstugor i anslutning till varandra. 
Stugbyrörelse 9 som drives i samband med hotell- eller motellrörel-

se, anses icke såsom särskild rörelse, men bör uppfylla för.stugby

rörelse stadgade krav. 

6 §. 
På förslag av synenämnden skall landskapsstyrelsen, då den bevil-

' jar tillstånd att bedriva annan härbärgeringsrörelse än vandrar~ 

hem 9 beroende på rörelsens kvalitativa nivå hänföra rörelsen till en 
särskild klass. Närmare bestämmelser angående dylik klassificering 

utfärdas av landskapsstyrelsen. 
7 §. 

Stadgo.ndena i denna lag tillämpas icke 
1) på semesterby, hem för mödrar eller annat liknande vilo- eller 

rekreationshem, som upprätthålles i vård- eller understödssyfte, ej 

heller på avgiftsfri eller med ringa avgift belagd härbärgering av 

hemlösa i samma syfte; 

2) på sådant vandrarhem eller annat härbärgeringsställe som huvud

sakligen upprätthålls för härbärgering av skolungdom samt medlemmar 

av ungdoms-, idrotts-, exkursions- och andra sådana organisationer 

såframt icke vandrarhemmet eller härbärgeringsstället upprätthålls 
i förtjänstsyfte; 

3) på sådan tältplats som enligt 4 § icke är härbärgeringsröre ls e 
samt på härbärgering inom camping~ och därmed jämförligt område i 

byggnader i vilka högst tio personer kan inkvarteras samtidigt i varje 
byggnad; 

4) om enskild person (utesl.) i förtjänstsyfte i sin bostad eller 

i samband därmed stående lokaliteter upplåter möblerade rum med eller 
utan helinackordering till turister eller exkursionsdel tagare 9 såvida· 

antalet sängplatser för gäster icke överstiger tio; 

5) på uthyrning av fri tidsstugor till lägre antal än fem; 
6) på tillfällig härbärgering av gäster; ej heller 
7) på sjukvårds- och med dem jämförliga vårdanstalter, för vilkas ' 

upprätthållande fordras särskilt tillstånd. 

Angående härbärgeringsverksarnhet som avses i 1 mom. 1-6 punkterY.\a r 

skall, i fråga om verksamhet som avses i 6 punkten, dock endast om in-~ 

kvarteringen varar längre tid än sju dagar 9 innan verksamheten påbörja~.; 
göras skriftlig anmälan hos polis chefen. Polischefen skall med brand~ 
och hälsovårdsmyndigheterna inspektera den för inkvartering avsedda 
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lägenheten jämte serviceutrymmen och till dem hörande anordningar. 

Konstateras vid inspektionen eller senare omständigheter, som även
tyrar brandsäkerheten eller den personliga säkerheten, eller sanitä

ra brister och avhjälps icke bristerna inom den tid och på det sätt 

vederbörande myndighet bestämmer, må myndigheten förbjuda använd

ningen av lägenheten för härbärgeringsverksamhet. 

Utrymmen i enskild person tillhörig bostad, som användes för i 1 

rnom. 4 punkten nämnd uthyrning samt fri tidsstuga, som användes för 

i 1 mom. 5 punkten nämnt ändamål, må på ansökan klassificeras på sätt 

i 16 § stadgas. Sådan klassificering verkställes slutligt av den el
ler de personer, som synenämndens fasta ledamöter därtill förordnat.' 

Bedrives i enskilt hem förvärvsverksailhet, vars syfte är att .fQ!. 
minst en månad tillhandahålla andra än anförvanter möblerade rum 

(utesl. ),skall sådan verksamhet icke cmses som härbärgeringsrörelse, 
om rum reserverats för högst ti.2_ hyresgäster. Tillstånd till bedri

vande av sådan rörelse behöver icke utverkas, såvida lägenheten icke 

försetts med utåt synligt tillkännagivande om rumsuthyrning. 

3 kap. 
Förplägnings rörelser. 

8 §. 
Restaurang är en förplägningsrörelse av hög standard, där särskild 

uppmärksamhet fästes vid matens kvalitet och servering .smnt vid gäs
ternas trivsel. 

Matservering är en unnder denne benäoning eller benäoningen matbar~ 
matsal eller annan liknande benämning, huvudsakligen för servering 

av mat bedriven förplägningsrörelse, som uppfyller medelhöga anspråk. 

Kafe är en under denna benämning eller under benämningen kaffestu

ga, kaffebar eller annan liknande benämning bedriven förplägningsrö

relse, där det huvudsakligen serveras kaffe, te och andra förfrisk~ 

ningar med eller utan bakverk eller smörgåsar. Kafe må av landskap::;i

s tyrelsen beviljas tillstånd att servera mat, om rörelsen förfogar 

över tillräckliga, godtagbara tillrednings- eller serveringskök och 
utrymmen för förvaring av mat. 

Såsom i 3 mom. avsett kafe anses icke serveringsställe som har 
sittplatser vid bord för högst 15 personer~ därest serveringen icke 
sker i en för rörelsen, reserverad särskild lol{al. Angående sådant ser.,,, 

veringsställe gäller vad i 14 § är stadgat. 

9 §. 
Om i lokal, som är i registrerad förenings besittning, bedrives, 

förplägningsrörelse, vilken såsom gäster har endast medlemmar i för-
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eningen och deras personliga gäster9 må landskapsstyrelsen på ansö

kan av föreningen godkänna rörelsen såsom klubbrestaurang. 

Har ej klubbrestaurangs ägare eller innehavare beviljats tillstånd. 
att bedriva all~än förplägningsrörelse, må klubbrestaur2!lgen icke 

användas för annat än i 1 mom. nämnt ändamål. 

10 §. 
På förplägningsrörelse vid stationer för land- 9 sjö- och lufttra

fik tillämpas stadga:ndena i denna lag med de undantag som föranledes 

av trafikens art och den korta tid allmänheten uppehåller sig på s ta
tionerna. Landskaps styrelsen skall på anhållan av söka:n den efter n tt 

ha hört synenämnden i sitt tillståndsbeslut bestämma, huruvida och 

på vilka villkor det på dylik station skall vara tillåtet att med 

samtycke av stationens innehavare anordna servering av mat och för

friskningar även annorstädes än i den för ändamålet godktinda lokalen" 

11 §. 
Angående bedrivande av förplägningsrörelse ombord på passagerarfar

tyg gäller i tillämpliga delar vad i denna lag stadgas. För servering 

av mat och förfriskningar åt passagerare i annat fortskaffningsmedel 

erfordras icke tillstånd. 

12 §. 
För tillfälligt bedrivande av förplägningsrörelse skall tillstånd 

sökas hos landskapsstyrelsen, såvida rörelsen kommer att bedrivas 

längre tid än 30 dagar. Vid beviljande av tillstånd må avvikelse gö

ras från stadgandena i denna lag sant sådana lättnader beviljas 1 som 

med hänsyn till rörelsens tillfälliga natur och tillbudsstående möj

ligheter befinns lämpliga. I andra fall skall anmälan om rörelsens 

bedrivande göras hos chefen för polisdistriktet och hos hälsovårdsr 
myndigheterna. 

Polischefen må efter att ha hört hälsovårdsnämnden bevilja inneha< 

vare av förplägningsrörelse tillstånd att under en tid av högst tr~ 

månader anordna servering även i rörelsens andra än för servering goc 

kända utrymmen eller i annan lokal eller på annat ställe, även om ut

rymmet icke är godkänt som serveringsutryrnrne. 

13 §. 
I förplägningsrörelse må även orn sådan rörelse bedrives i s 3.111ban d 

med härbärgeringsrörelse under öppethålln:irgstiden till förtäring an

norstädes saluföras färdig mnt och förfriskningar av det slag som 

serveras där smnt livsmedel och allmänna bruks- och konsumtionsföI'

nödenhe ter. Vid dylik försäljning gäller dessutom vad diirorn är sär
skilt stadgat. 



15{) 
-10-

I härbärgeringsrörelse, som icke är förenad med förplägningsrörel

se, må i 1 mom. avsedd försäljning anordnas, såvida försäljningen 

sker i rörels@ns lokaliteter och endast åt egna gäster. 

Landskapsstyrelsen utfärdar närmare bestämmelser ongående i 1 

och 2 mor::i. avsedd försäljning. :Beträffande alkcholdrycker skall dock 

iakttagas vad om dem är särskilt stadgat. 

14 §. 
För bedrivande av i 8 § 4 mom. avsedd rörelse och sådan förpläg

ningsrörelse, där det jfönte förfriskningar serveras färdiga matpor

ti.oner9 vilka genom grillning eller uppvärmning i själva serverings

lokalen iordningställs för servering, behöver i denna lag stadgat 

tillstånd icke sökas 9 om rörelsens för serveringen avsatta yta är 

högst 20 kvadratmeter. 

Innan verksamheten vidtager, skall sådan rörelses innehavare hos 

polischefen och hälsovårdsmyndigheterna göra skriftlig anmälan inne

hållande uppgifter om 

1) det namn under vilket rörelsen bedrives, den kommun där rörelse:n 

är belägen och dess adress; 

2) ägarens namn och adress; 

3) den persons nc:unn och adress som svarar för rör el sen s skötsel; 

4) de förnödenheter som stiljes i rörelsen; 

5) i rörelsen begagnade anordningar; samt 

6) ytan av rör els ens lokal,. 

Till anmälan skall fogas planritning över rörelsens lokal i skala 

1:50 eller 1~100. 

Rörelse må icke öppnas~ förrän hälsovårdsmyndigheterna godkänt dess 

lokal för ändamålet. 

15 §. 
Försiggår servering av mat och förfriskningar annorledes än till

fälligt till kunder vid flyttbart försäljningsställe 9 skall tillstånd 

till serveringen utverkas av landskapsstyrelseno Vid beviljandet av 

tillstånd skc::J.1 i tillämpliga delar gälla vo,d i denna lag är stadgat 

om bedrivande av förpliigningsrörelse. Inspektion verkställes 9 om ej 

landskapsstyrelsen annorlunda besti:immer, av synenärnnden. I tillstånds·· 

beslutet skall utöver vad i 23 § i:ir stadgst nämnas de villkor som prc 

vas böra uppställas för rörelsens bedrivande. 

16 §. 
På förslag av synenärnnden skall landskapsst-yrelsen, då den bevil

jar tillstånd att bedriva annan förplägningsrörelse än klubbrestauranr 

och i 12 § avsedd rörelse, beroende på rörelsens k-vali tativa nivå 
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hänföra rörelsen till en särskild klass. Närmare bestämmelser angåen-, 

de dylik klassificering utfärdas av landslmps styras en. 

17 §. 

Stadgandena i denna lag tillämpas icke 

1) på förvärvsverksamhet, som bedrives i enskilt hem eller därmed 

jämförlig enskild lägenhet 9 såsom förening eller klubb tillhörig 18.-

genhet, och som avser servering av mat och förfriskningar dagligen el,

ler fortlöpande på bestämda tider 9 om serveringen bedrives endast 

mellan klockan 7 och klockan 21 och de dagl1ga gästernas antal i all

mänhet icke överstiger l5; 
2) på centralmatservering eller -kök i bostadshus med servering 

endast för husets invånare; 

3) på servering av mat och förfriskningar iläroanstalt för elever, 

lärare och annan personal; 

4) på servering i lokal 9 som är i statens 9 landskapets, kommuns 

eller annan arbetsgivares bsi ttning, då servering anordnas uteslutan

de för personer vilka hör till arbetsgivarens personal och deras gäs

ter9 även om. serveringen överlåtits till anna.11, såvida rörelsen icke 

bedrives så, att den är jämförlig med förplägningsrörelse, för vars 

bedrivande erfordras tillstånd; 

5) på förplägningsrörelse på tillfällig eller rörlig arbetsplats 9 
såsom i sarnb and med byggnads- eller viigarbetspla ts, om rör el sen anli

tas endast av arbetstagare på arbetsplatsen; ej heller 

6) på servering för medlemmar och deras gäster i lokal, som till

hör av studerande bildad registrerad förening. 

4 kap. 

Ansölrn,n om tillstånd. 

18 §. 
Tillstånd att bedriva härbärgerings- och förplägningsrörelse må 

beviljas fin sk medborgare som råder över sig och sin egendom samt 

finskt bolag, andelslag, förening eller annan sBJTirnanslutning eller 

anstalt eller stiftelse ävensom staten, landskapet, kommun, förser.iJ.

ling och annat offentligträttsligt sBJTifund. 

Sökande sknll uppfylla i 3 § landskapslagen den 10 april 1957 om 

rätt att idka näring i lffi~dskapet Åland (11/57) stadgade förutsätt

ningar, där icke landskaps styrelsen beviljat sökanden särskilt till

stånd till näringsutövning i landskapet enligt 4 § sagda lag. 

Tillstånd må på ansökan beviljas för viss tid 9 för visst tillfäll 

eller att gälla fortlöpande vissa dagar eller ett visst antal gånger 

i månaden. 
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19 §. 

1 

I 18 § nämnt tillstånd skall sökas skriftligen hos landskapssty, 

relsen. Tillstånd att bedriva förplägningsrörelse ombord på passage

rarfartyg skall sökas hos landskaps styrelsen om fartyget är registre 

rat med hemort i landskapet eller om det icke är registrerat 9 såvida 

dess verkliga hemort är inom landskapet. 

20 §. 
I ansökan om tillstånd att bedriva i denna lag avsedd rörelse 

skall uppgivas~ 
1) rörelsens art och det namn 7 under vilket rörelsen kommer att 

bedrivas samt den kommun, till vilken rörelsen kommer att vara förlagd, 

och dess adress; 
2) huruvida andra alkoholdrycker än mellanöl kommer att utsktinkas 

i rörelsen; samt 
3) sökandens, och 7 om han icke själv kommer att vara ansvarig förG

ståndare, dennes sai11t eventuell ställföreträdares namn, yrke, hemort 

och adress. 

Vid ansökan skall fogas~ 
1) avskrift av bolagsordning eller stadgar och, om sökanden iir 

aktiebolag, öppet bolag, andelslag, förening eller annat registrerat 

samfund, utdrag ur handels- 7 förenings- eller annat register; 

2) intyg över att enskild näringsidkare iir finsk medborgare, att 

han samt rörelsens ansvoriga föreståndare och dennes ställföreträda-

re råder över sig och sin egendom samt att rörelsens ansvariga före

ståndar~;~å,ven eljest uppfyller i 30 § av denna lag stadgade fordringa:':'; 

3) utredning om att sökanden eller sökandesammanslutningen äger 

rätt att idka näring i landskapet Åland enligt 18 § 2 mom; 

4) annan ansvarig föreståndares än ägarens skriftliga samtycke 

till att mottaga uppdraget; 

5) utred..~ing om i vilket slag av byggnad eller lokal och i vil

ken våning rörelsen är avsedd att bedrivas samt om sökandens rätt 

att nyttja lokalen; 

6) i skala 1~50 eller 1~100 i fyra exemplar uppgjord planritning 

över lokalen med tillhörande lagerutrymmen, förvaringsrum? tamburer 9 

utgångar, ventilationsanordningar 9 terrasser och utrymmen för fri

luftsservering samt, då fråga är om rörelse eller lokal i andra vå

ningen eller högre upp~ i nödiga delar även profilritning över bygg7 

naden; 

7) beskrivning i fyra exemplar angående rummens antal 9 volym och 

tillämnade disposition samt i fråga om ettvart av de rum, som är 
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avsedda för gäster 9 antalet personer för vilka rummet är avsett, 

ävensom beskrivning av köksutrymmen, förvaringsrum, badrum, avträden 

tamburer jämte till gata eller gård ledande trappor och utgångar 

samt angående andra på tillståndets beviljande eventuellt inverkande 

omständigheter; samt 
8) i fråga omDotell och motorhotell i fyra exemplar uppgjord ut

redning om trafikarrangemangen samt parkerings- och serviceutrymmena 

för bilar. 

21 §. 
Landskapsstyrelsen skall beträffande ansökan inhämta utlåtande av 

polischefen för vederbörande polisdistrikt och andra som den finner 

anlecning att höra i saken. 

Är rörelsen avsedd att omfatta jämväl utskänkning av alkohol9 

gäller beträffande godkännande av ansvarig föreståndare vad i 27 § 

2 mom. är stadgat. 

Ansökan skall omedelbart avslås 9 om landskapsstyrelsen på grund 

av handlingarna i ärendet eller i 1 mom. nämnda utlåtanden finner att 

näringstillstånd icke kan beviljas. I annat fall .skall landskapssty

relsen förordna om synenämndens inspektion av lokalen så snart denna 

är färdig och inredd. 

Synenämnden skall i sitt utlåtande fastslå, huruvida lokalen jämte 

inventarier och anordningar överensstämmer med de till ansökningen 

fogade ritningarna och utredningarna samt i fråga om motell och mo

torhotell dessutom huruvida trafikarrangemangen samt parkerings- ocn 
' 

serviceutrymmena överensstämmer med den till ansökningen fogade ut-

redningen~ vilket rörelsens största tillåtna antal gäster är och 

huruvida rörelsen uppfyller villkoren i denna lag ävensom fraTDställa 

förslag om rörelsens art och klass. Likaså skall nämnden uttala sig 

om de lättnader .sökanden begärt och de alternativ han föreslagit samt 

göra framställning om de ändringar som, innan ansökan godkännes, bor

de företagas i lokalen eller därtill hörande anordningar, utrustning 

och möblering eller i parkerings- och serviceutrymmena eller i tra

fikarrangemangen. De adjungerade medlemmarna bör avge skilda utlåt<?n

den var och en inom sitt fackområde. 

22 §. 
Uppfyller rörelsen enligt synenämndens utlåtande uppenbart i 

denna lag uppställda krav, må landskapsstyr0lsen på ansökan tillåta 

interimistiskt öppethållande av rörelsen tills landskapsstyrelsen 

avgjort ärendet angående näringstillstånd. 

23 §. 
Tillstånd att bedriva härbärgerings- eller förplägningsrörelse 
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skall beviljas, om i denna lag och med stöd därav utfärdade bestämmel 

ser fastställda förutsättningar för beviljande av tillstånd förelig-

ger. 
I beslutet skall crngivas vem som beviljats tillståndet, rörelsens 

art och klass, var rörelsen är belägen, den affärslokal som har god

känts för ändai11ålet, under vilket namn rörelsen kommer att bedrivas 

samt rörelsens ansvariga föreståndare och hans eventuella ställföre

trädare. I beslutet skall även rörelsens största tillåtna antal gäs

ter anges. Till beslutet skall fogas ett exemplar av de ritningar och 

beskrivningar som åtföljt ansökningen. 

BeStutet skall även innehålla övriga av landskapsstyrelsen ,med 

stöd av denna lag utfärdade bestämmelser om rörelsen och dess bedri

vru1de. 

En avskrift av beslutet och ett exemplar av ritningarna och be

skrivningarna skall av landskapsstyrelsen tillställas chefen för po

lisdistriktet och hälsovårdsnämnden i kommunen. 

24 §. 
Näringstillstånd gäller endast den i beslutet nämnda rörelseidka

ren och lokalen. Vid ombyte av rörelseidkare skall den nya rörelseiJ1 

karen, om ej annat är stadgat i 25 §, söka nytt tillstånd med .iaktt. 

gande i tillämpliga delar av vad ovan är stadgat. Ny inspektion verk· 

ställes likväl icke i lokalen, om ej landskapsstyrelsen annat för-

u rdnar. 

Förening som erhållit tillstånd att hålla klubbrestaurang, även 

om denna drives med stöd av allmänt tillstånd för restaurang, må 

uppdraga rörelsens skötsel eller del därav åt person eller smnman

slutning, som godkännes av landskapsstyrelsen. Utskänkes i klubb

restaurang andra alkoholdrycker än mellanöl, skall vad i 27 § 2 morn. 

är stadgat äga tillämpning. 

Är avsikten att flytta i verksarnhet varande rörelse till annan 

lokal, att utvidga dess lokal eller att ändra rörelsen till rörelse 

av annan i denna lag nämnd art eller ock att företaga byggnadstekniska 

ändringar, som avviker från godkända ritningar, skall därtill utver

kas landskapsstyrelsens tillstånd med iakttagande i tillämpliga delar 

av vad ovan är stadgat. I dessa fall skall landskapsstyrelsen pröva 

huruvida ny inspektion av lokalen skall förrättas. 

25 §. 
Rörelseidkares dödsbo eller konkursbo är utan nytt tillstånd berät 

tigat att för avv-eckling av boet fortsätta rörelsen under ett års tid 

räknat från rörelseidkarens död eller den dag konkursen inleddes. 
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Avlid er enskild rörelseidkare? som varit ansvarig förestånd.are 

för sin rörelse? och har rörelsen ingen annan ansvarig föreståndare, 

åligger det den som omhändertagit boet att hos polischefen anmäla 

om vem som tj_llfälligt svarar för rörelsens skötsel. 

Har företagare blivit försatt i konkurstillstånd? skoJ.l stadgande· 

na i 2 mom. äga motsvarande tillä~pning på rörels~ns skötsel 1 likväl 

så? att däri nämnd anmälan skall göras av boförvaltare. 

Angående godkännande av ny ansvarig föreståndare gäller vad i 

31 § är stadgat. 

26 §. 
Innan i denno. lag avsedd rörelses verksamhet vid tager 1 skall dtLrom 

göras i landskaps lagen om rätt att idka näring i land.skap et Åland 

(11/57) förut sntt näringsanmälan. 

Angående anmälan av rörelsen till handelsregistret gäller vad där· 

om är särskilt stadgat. 

Upphör rörelse? skall den som bedrivit rörelsen därom anrniila hos 

landskapsstyrelsen inom två månader. 

Tillstånd att bedriva rörelse skall anses ha förfallit? om rörel

sens verksmnhet varit avbruten under ett års tid, såframt icke land

skapsstyrelsen på ansökan 1 som inlämnats under denna tid? medgivit 

längre avbrott. 

5 kap. 

Ansvaret för skötseln av rörelsen. 

27 §. 

I denna lag avsedd förplägningsrörelse, för vars bedrivande erforq 

ras tillstånd? skall bedrivas under uppsikt och lecilling av en ansva

rig föreståndare som goc.känts av landskaps styrelsen. Såsom ansvarig 

föreståndare för härbärgerings- och förplägningsrörelse, som äges 

av enskild näringsidkare 9 må godkännas även annan än ägaren. 

Är rörelsen avsedd att omfatta jämväl utskänkning av andra . alko

holdrycker än mellanöl skall n:iringsidkaren på sätt därom är särskilt 

stadgat hos länsstyrelsen anhålla om godkännande av ansvarig före

ståndare och ställföreträdare för honom. 

28 §. 
Ansvarig föreståndare svarar för att rörelsen bedrives i enlighet 

med denna lag sBmt övriga stadganden och bestämmelser om härbärgering;:J-
1 

och fö rplägningsrörels er. 

29 §. 

Rörelses ägare eller annan ansvarig föreståndare må icke utan till 

stånd av landskapsstyrelsen smntidigt vara ansvarig föreståndare för 

två eller flera:. i denna lag avsedda rör el ser. 
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Landskapsstyrelsen må på framstä llning av ägaren godkänna flera 

ansvariga föreståndare för rörelsen, varvid rörelsens el-conomi-, ser

verings- och härb3.rgeringsverksamhet eller annan del a v verksamheten -

må ha sin egen ansvariga föreståndare. Är rörelsen omfattande eller 

bedrives den i olika våningar eller på olika avdelningar 1 må ansvare i . 
även begränsas ti 11 en viss avskild del av rörelsen. · " 

Landskapsstyrelsen må förordna, att den ansvariga förestånd ar e n 

skall ha en eller flera ställföreträdare, vilka ansvarar för rör elsen 

vid förfall för ansvariga föreståndaren. Utskänkes i rörelsen andra 

alkoholdrycker än mellanöl, skall ansv2riga förestå ndaren alltid ha 

stä llföreträdare. 

30 §. 
Av ansvarig föreståndare och hq ns ställföreträdare fordras 

1) att han är finsk medborgare; 

2) att han råder över sig själv och sin egendom; 

3) att han genom sin utbildning eller tidigare verksamhet må an

ses ha den erfarenhet och yrke.skunnighet som erfordras för skötseln 

av rörelsen ~ller av del · eller avdelning därav; srunt 

4) att han till sina personliga egenskaper måste anses lämpad att 

vara ansvarig föreståndare. 

På särskild a skäl må landskapsstyrelsen såsom ansvarig förestå nQ.a 

re godkänna 'även annan än fj _nsk medborgare 9 som eljest uppfyller i 

1 mom. nämnda fordringar . . 

Landskapsstyrelsen skall om ansvarig föreståndare inhämta polis

che fens u tlå tan de. 

31 §. 
Avgår den ansvariga_: föreståndaren eller frånträder han el je st sys s

lan, skall ansökan om godkännande av ny ansvarig föreståndare inom 

tre må nader efter det ha:q lämnat sin syssla ingivas till landskaps

styrelsen. 

Saknas ansvarig förestå ndare, skall stä llföreträdaren eller 1 om 

även sådan saknas, enskild idkare, s8JJ.1ma nslutnings verkstä llande di

rektör eller, om sådan icke finnes 1 motsvarande funktionär ansvara 

I 
/, 

I~ 

för skötseln av rörelsen. ,[ 

6 kap. i 
Rörelses öppethållande och bedrivande. 

32 §. 
Förplägningsrörel se må öppnas tidigast klocka n fem. 

I samband med hotell eller motell godkänd förplägningsrörels e , res

taurang, klubbrestaurang och i 14 § avs edd förpl ägningsrörelse, där 

11 

Il 
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färdiga portioner serveras, må hålla öppet till klockan två och övri· 

ga rörelser till klockan 24. 

33 §. 
Polischefen må på ansökan förlänga i 32 § stadgade öppethå~lnings 

tide+, dock i sru:nma tillstånd för högst två dagar i följd. 

1 

Landskapssv1relsen må på ansökan förlcmga i 32 § stadgade öppet

hållningstider för viss tid. Gäller ansökan rörelse, i vilken alko

holdrycker utskänkes, skall alkoholbolagets utlåtande i saken inhämtas. 

Landskapsstyrelsen rnå bevilja tillstånd att hålla förplägningsrö

relse öppen nattetid för dem som arbetar eller är på resa då, förut

satt att rörelsen icke utom i 32 § nämnd öppethållningstid utskänker 

andra alkoholdrycker, än mellanöl. :Beträffande tiden för utskänkning 

av mellanöl skall av alkoholbolaget utfärdade bestämmelser iakttagas. 

Om rörelse utskänker eller ämnar börja utskänka mellanöl eller andra 

alkoholdrycker, skall alkoholbolagets utlåtande i saken inhämtas. 

Om undantagsförhållanden eller andra synnerliga skäl det kräverc 

må de i 32 § stadgade öppethållningstiderna förkortas. 

Landskapsstyr.elsen skall underrätta polischefen om förenämnda -be

slut och, om beslutet gäller rörelse där alkohold::cy eker utskänkes., 

även alkoholbolaget. 

34 §. 
Utan hinder av stadgandena i detta kapitel må landskapsstyrelsen 

förlänga i 32 § nämnda öppethållningstider genom att bevilja förplti,g

ningsrörelse tillstånd att hålla öppet på natten, när detta ~ed hän

syn till tu ris ttrnfiken eller av 211dra dylika skäl prövas av behovet 

påkallato Bedriver rörelsen utskänkning av alkoholdrycker, skall i 

s~ren alkoholbolagets utlåtande inhämtas. Landskapsstyrelsen må ut

fiirda detaljerade bestiirnmelsGr och uppställa erforderliga villkor 

för serveringen. 

35 §. 
FörpJ ägningsrörelse, som bedriver utskänkning av andra alkohol

drycker än mellanöl? 111å mottaga nya gäster senast 45 minuter och andra 

förplägningsrörelser senast 30 "ninuter före rörelsens i denna lag 

stadgade stängningstid. 

Har förplägningsrörelses öppethållningstid förlängts? förlänges 

rätten att mottaga nya gäster i motsvarande mån, såframt icke den 

myndighet som besl uter om förlängningen annorlunda bestämn1Gr. 

Förplägningsrörelse som bedriver utskänkning av andra alkoholdrycker 

än mellanöl må icke upphöra med serveringen av mat, så länge utskänk

ningen av alkoholdrycker pågår. Angående utskänkning av mellanöl gäl

ler dock vad därom tir särskilt stadgat eller föreskrivet. 
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36 §. 
I härbärgeringsrörelse må serveras mat och förfriskningar till 

där boende och deras gäster. Angående alkoholdrycker gäller likväl 

vad om dem är särskilt stadgat eller föreskrivet, 

37 §. 
Stadgandena i detta kapitel om öppethållning,stid och mottagande 

av gäster gäller icke förplägr,ings:rfö:-else på stationer för land-·, 

vatten~ cch lufttrafik. Landskapsstyrelsen äger ::.:'ätt att i tillst2,nds 

beslut eller efter behov eljest meddela bestämmelser om sådan rörelse 

öppe thåll1-:i i ng s tiC. er. 

38 §. 
Förplägningsrörelse må icke bedrivas i rum som samtio.igt är bebott 

eller står i sådan förbindelse med bostads- eller annan lö,genhef; att 

sani ttira oJ.ägenheter Jrn,n uppstå. 

I utrymme 9 som står i förbindelse med hand el sröre ls e, må i denna 

lag avsedd förplägningsrörel se bodri vas 9 om detta icke medför sani tär'0 

olägenheter. 

39 §. 
Hiirbärgerings- ocl1 fö:cplägningsrörelse bör hava ett tillräckligt 

antal utgångar. ?örfoga:.:: ~cörelsen över annan än första våningen i 

byggnad? bör åtmi:.rntone en såsom utgång anlitad trappa vara förlagd 

till ett avskilt trapphus. I byggnad? som icke är brandsäker eller 

brandhärdig, må för gäster eller personal avsedda rum icke förläggas 

högre upp än i endra våningen. 

Utgång ur lokalen bör vara så bred, klar och fri från hinder, att 

i fall av eldsvåda eller 2nnat sådant nödläge möjligheten för allmän

heten att snabb~ och störningsfritt avlägsna sig är tryggad. 

40 §. 
Angående anordi.'1ande av offentliga nöjestillställningar i härbärge~ 

rings- och förplägningsrörelse gäller vad därom är särskilt stadgat. 

!~l § 0 

Är det för upprätthållande av ordning eller för bevarande av rö

relsens stande,::::.'d påkallat? äger idkare av härbärgerings- och förpläg~ 

ningsrörelse semt rörelsens personal rätt att vägra gäst tillträde 

och att förvägra honom mat och förfriskningar samt att vid behov 

avltigsna honom. :Berusad person må icke ges tillträde till förpl2.g

ningsrörelse. 

Angående utskänkning av alkoholdrycker gäller vad därom är särskilt 

stadgat eller föreskriveto 
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42 §. 

I härbärgerings~· och förplägningsrörelse m2 med nolischefens 

tillstånd ano:..~0.nas basarer~ försä1jning.sutetäll11]_:'.1gar och med dem 

j.~rn.förli,sa tillställ:ninga:c. Tillstånd fo:':'drau dock icke för att i 

reklarnsyf te ut sttilla -varor i affiirslokalen. 

,dr) §. 

1 3 

I hti.::::-btirgeringsrörels s skall uppg if -:~ om priA och betjäningsavgift 

för var je gästrum firmas synlj_gt anbragt i rurnrne·':; eller på annat sätt 

skriftligen b:dngas ·till gäs -ts känne c.om. 

I fi:irplägningsrörelse skall p:ci;sJ.ista öve:r: den mat och de d::cycker 

som serveras fi:un2,:::i :frillillagcL Av denna skall fören betjäningsavgiften 

H::irbärge:rings-· och :förplägnin gs:ccrels e skal1 på begtiI'an ·ti :i_lh2.n da-· 

hålla räkning eller kvitto. I rörelser; som bedriver utskänknj_ng 2v 

alkoholdry cke:r ~ skoil dock alkoholbolagets br:rntämmelser iakttagas" 

44 §. 
Härbärgerings- och fö:::::-plii511ingsrörelses namn 7 reklar11, skylt eller 

annat dylj_kt kännetecken rnå icke innehålla något som kan ge en vilse-· 

ledande bild av rörelsens art eller klass. 

45 §, 

I hä:cbärgeringsrÖJ:'els e skall f ö:i:a2 bok eller kartotek över gästerna .. 

För gäst som anländer till härbärgeringsrörelse skall genom hems egeI' 

eller iDkvartero.rens försorg ifyll2~s ett enligt av ministeriet för 

inr2.lrns2,rendena fastställt formulär uppgjo:r:'t resandekor-s 9 vilket, iJn

dertecknat av gästen, gen om rörelsens försorg skal 1 5_1~lämnas ti 11 po

lischefen eller av honom :förordnad funktionär dagen efter ankomstdags 

såf rsm +, ic~orn polis chef en medger l.::ingre tid. fc:i:: i11lö.11maDdet, 

Förelicger skäl att betvi_1rla rildigheten c;,v de uppgifter gönt 1 

nat om sin person. skall detta ofördröjligen meddelas polischefen. 

Be trr~ffancl e andra l~ tlänningsr än c_anska 9 islt'lndsJ_ca ~ no:r·sk2 och 

svenska rnedoo~::'gare ~ s~mll o.vf.·:t::dsanmtila:-1 länmas l10s po1::~scl1efon elleT 

av honom förordIJ.ad funktion~~r dagen .:::;:fter avfiirden, såf=::>amt icke po-

lischefen medge::' ltingre ·cio. I'ör =1.nlfö1manclct, Landskapsstyrelsen må 

meddela best:-h:irnel,se:i:: orn på, vilka o::cte:c:' ocl:t av vi:1.:,:a sls,gs :r.öreJ.ser 

också om anr1ra e;äster. 

:JärmoTe l::e:='tämmelse:c orn förande mr ::i::.'esrn1 de bok olle:?:' -kartotek som 

avses i 1 11JOL1o uc~1 om dG anteckningar som Aka:1-l e;i-Jras däri. srunt erfoT· 

de:clig2 omi:ca besttirnmelser om tillä;-11pn.ine;en av denna pa~::s,g:r.'af medclelri 

av laDdskapsFJtyrelsen. 
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7 kap. 

Tillsyn. 

46 §. 

16() 

Tillsynen över denna lags efterlevnad ankommer på lsndskapssty

rel sen 9 polis chef en i vederbörc:cnde polisdistrikt s runt brand,- och 

hälsovärdsmyndigheterna. 

47 §. 
För härbärgerings- och förpl2gningsrörels e må polis chefen på eget 

initiativ eller på ansökan av den som bedriver rörelsen förordna den

ne själv eller person i hans tjtinst till ordningsrnan, i fråga om vil

ken i tilltimplj_ga delar gäller vad om ordningsrnän vid nöje stillstti.11-

ningar är stadgat. 

48 §. 
Över de näringstillstånd soEl bev.iljats med stöd av denna lag skall 

landskaps styr8.lse:i.1 föra kartotek eller annat register 9 vari antecknas 

det namn under vilket rörelsen bedrives, rörelsens art 9 klass 9 adress 

och ägare. I registret skall även införas uppgifter om rörelsens lo

kal och det tillåtna ontalet gäster sarnt om rörelsens ansv&r~ga före

ståndare och deras sttillföreträdare samt göras anteckningar om land

skapsstyrelsens åtgärder i fråga om rörelsen. Om verkställda syner 

bör anteckning göras i registret. 

Landskapsstyrelsen skall utan dröjsmål till vederbörande polis

chef översända uppgifter om alla anteckningar i registret, som hänför 

sig till de niiringstillstånd vilka bGvilja ts för bedrivande av hotell 

motell, pensionat och gästheE1, stugby saL1t restaurang. Likaså skall 

landskapsstyrelsen 9 om rörelsen bedriver eller .1.limor bedri v2 utskänk

ning av andra alkoholdrycker 3,n E1ellanöl 9 tillsttilla alkoholbolaget 

avskrifter av sina orn rörelsen fattade beslut. 

Polischefen skall enligt uppgifterna från landskapsstyfilsen föra 

kartotek eller annat register över rörelserna inou sitt distrikt. 

49 §. 
Har i rörelse yppat sig E1issbruk, sanitära missförhållanden eller 

oordning eller har rörelsens st 8.ndard sjunkit 9 tiger l3TI dskap sstyre lser 

befogenhet att tilldela vederbörande varning 9 nedflytta rörelsen tJ,11 

lägre kategori eller klass, inskränka rörelsens öppethållningstider 

eller för viss tid st3nga rörelsen eller den avdelning av rörelsen 

där missförhållanden yppat sig. Är missförhållandena av allvarlig art 

eller fortfar eller upprepas de trots ovan nämnda åtgärder, rnå land

skapsstym lsen helt och hållet stänga rörelsen eller avdelning di:irav 

och återkalla motsvarande näringstillstånd. Är rörelsen klubbrestaursng, 

skall landskapsstyrelsen efter omständigheterna pröva huruvida för-
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eningens näringstillstånd skall återkallas för alltid eller för viss 

tid eller om återkallandet skall gälla endast tills föreståndarskapet 

för rörelsen överlåtits till en av landskaps styrelsen godkänd res

tauratör. Innan landskapsstyrelsen skrider till ovan i detta rnorn.;nt 

avsedd åtgärd skall vederbörande höras. 

Har den som bedriver i 8 § 4 rnom. eller 14 § avsedd rörelse för

summat att iakttaga de stadganden och bestämmelser som gäller rörel

sen 9 eller har i rörelsen yppat sig Dis sbruk 9 sanitära missförhållan

den eller oordning, har polischefen rätt att tilldela vederbörande 

varning. Är missbruken och oordningen av allvarlig art eller fortfar 

eller upprepas de trots ovan nti.mnda åtgärdcr 9 må landskapsstyrelsen 

på framställning av polischefen 9 efter att ha hört ntiringsidkaren, 

förkorta rörelsens öppethållningstid eller stänga rörelsen för viss 

tid eller för alltid. 

Landskapsstyrelsen rnå 9 innan den vidtnger i 1 rnonL avsedd åtgärd 9 

förordna synenti.:mnden att verkställa ny inspektion av rörelsen. 

50 §. 
Visar sig anBvarig föreståndare eller ställföreträdare för honom 

olämplig för sin syssla eller frarugår det att vederbörande sköt er 

sina åligganden endast skenbart 9 skall landskapsstyrelsen efter att 

ha hört vederbörande återkalla godkännandet. 

Får polischefen kännedom om att ansvarig föreståndare eller ställ

företrädare för honom blivit dömd till straff för brott 9 som kan göra 

honom oltimplig för sysslan 9 skall polischefen anrniila saken hos land

skaps styrelsen. 

51 §. 
Landskapsstyrelsen skall om åtgttrder sow angives i 49 och 50 §§ 

oc'11 domstolsutslag som kommit till dess kännedom göra behörig anteck

ning i det i 48 § nämnda registret samt? om åtgärd drabbar rörelse 

som bedriver utskänkning av alkoholdrycker 9 anmäla salcen till alkohol 

bolaget. 

8 kap. 

Straffstadganden. 

52 §. 
Bedriver någon rörelse 9 som enligt denna lag får bedrivas endast 

med tillstånd utan att ha erhållit sådant, straffes han såsom j_ land

skapslagen om ri:i tt att idkn näring i landskapet Åland (11/57) är stnd~ 
gat. 

Den som på annat sätt bryter mot stadgandena i denna lag eller mot 

bestämmelser som utfärdats med stöd därav dömes till böter, såframt 

för brottet icke annorstädes är stadgat strängare straff. 
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9 kap . 

.Åndringssökande. 

53 §. 

162 

Över beslut 9 soE1 med stöd av denna lag meddelats av pol.is::::hef 9 rc1å 

besvär anföras hos länsstyrelsen inom 30 dagar från delfåendet~ 

Polischefens beslut skall oavsett besvären iakttagas 9 såframt ej 

12illsstyrelsen annorlunda förordnar. 

54 §. 
Angående sökande av ändring i landskapsstyrelsens och länsstyrel

sens beslut gäller vad därom är särskilt stadgat. I landskapsstyrel

sens beslut 9 vari(Senorn varning tilldelats, må i:indring icke sökas. 

Landskapsstyrelsens och ltinsstyrelsens beslut går oavsett besvären i 

verkställighet, såframt icke annorlunda förordnas. 

10 kap. 

Särskilda stadganden. 

55 §. 
Utöver vad i denna lag och rne d stöd av densamma utfärdade b est~i,1;i

rnelser är stadgat skall beträffande härbärgerings- och förpläg11ings

rörelser ie,kttagas vad om upprätthållande av allmän ordning och säker;: 

het sexnt brandsäkerhet och hälsovård är särskilt stadgat och före

skrivet. 

56 §. 
" På förplägningsrörelse sorn bedrives helt eller del vis utomhus el

ler annorstädes i:in i en lokal 9 skall stadg311dena i denna lag gälla 

i tilli:irnpliga del::rr. 

57 §. 
Tillståndsbesl ut eller styrkt avskrift därav sarut denna lag och 

med stöd därav givna föreskrifter skDll hållas tillgfingliga i hi:irbär

gerings- och förplägningsrörelse. 

58 §. 
Medför .iakttagandet av denna lag eller med stöd därav givna be-:

stämrnelser oskäliga kostnader ell.er avsevärd olgge:nhet vid näringens 

utövning 9 må londskapsstyrelsen i enskilda fall bev"'ilja lättnader. 

59 §. 
Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpning en 

av denna lag utfärdas genom landskaps förordning. 

60 §. 
Denna landskapslag träder i kraft den 1 september 1971 och genom 

densamma upphäves landskapslagen den 4 april 1963 om htirbärgerings

och förplägningsrörelser (7 /63) jfoi1te däri senare företagna tindring:::n 

samt 36 § loodskapslagen den 15 juli 1952 angående ordningsstadga 
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för landsbygden i landskapet Åland (32/52). 

Stadgandena i denna lag tillämpas på rörelse som bedrives med 

stöd av redan beviljat tillstånd, dock så, att tillstå ndshavaren 

icke ä r skyldig att företaga gen m denna lag förutsatta byggnads

tekniska Gndringar. 

Mnri eh anm , den 

f Sundman. 

Ntirvarande i utskottet: ordföranden Dahlman, viceordföranden 

Persson s2.LJ.t ledam öterna Curt Carls son (del vis), Sund bl om och Öst

ling ävensom suppleanten Wideman (delvis). 
I_, 
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