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s·rORA UTSKOTTBTS be tänkande N9 13/1946 med an ... 
ledning av landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag om 

antagande av hälsovårdsstadga för landskapet Ålan~. 1 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande N9 

J.er 12/1946, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 
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Stora utskottet har behandlat ärendet och föreslår vördsamt i likhet 
med lagutskottet 

att landstinget ville godkänna landskapsnämn

nens förslag till landskapslag om antagande av 
hälsov åra sstadga för landskapet Åland med de i 
huvudsak redaktionella ändringar, uteslutningar 
och tillägg lagutskottet däri gjort. 

Marieharnn den 27 november 1946. 

På stora utskottets vägnar: 

Valt er Johansson . 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carl Holmqvist samt ledamöterna 
Elis Andersson, Anton Borg, Carl Carlsson, J.E. Eriksson, Gustaf Jansson, 
Hjalmar Holmqvi~t, K.A. Lindholm och Rauha Åkerblom. 



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

om qntagande av hälsovårdsstadga för landskapet Åland. 

På framställning av Ålands lrmdskapsnämnd har Ålands landsting antag"l. 1~ 
nedanstående 

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

om antagande av hälsovåras stadga för l rma skA.pet }land. · · 

I Kap • 

. Om allmänna hälsovår den i Mariehamns stad. 

Om hälsov &~dsmyndighet~ 

1 §. 
Vid handhavandet av den allmänna hälsovår den i Mariehamn åligger d e ~ ; 

hälsovårdsnämnden, i överensstärmnelse med dess lagstadgade uppgifter, o. t:; 

Vid överträdelse av gällande föreskrifter rörande den allmänna. hälsov åc den 

söka åstadkomma rättelse samt, då skäl därtill förefinnas, anmäla saken 

hos allmän åklagare; 

att i enlighet med vad därom är stadgat vidtaga åtgärder för srr..J.tt ':F::virrn 

s jukdomars bekämpande och för nnornnanae A.V därvid erforderlig sjukvårc ~ 

att på sätt vad därom är föres krivet utövq til lsyn övor vad till avy 8,r -· 

jande och hämmande av sjukdomar bl o.nd husdjuren L .1 kttagas bör; 

att handhava förvaltningen av stadens a;l lmänna sjukvård, s tadsfullmäkti 
I 



ge likväl obetaget att, i den mån sådant befinnes lämpligt, uppdraga den 

kommunala sjukhusförvaltningen åt särskild myndigheti 

att för såvitt å nämnden ankommer lämna yrkesinspektörerna nödig hand

räckning; 
att till stadsfullmäktige samt stadGns myndigheter, styrelser och nämn

der avgiva utlåtanden i h t~lsovården berörande frågor 1 så ock beträffande 

kommunala företag, som hava betydelse för den alln. 'nna hälsovården i 

att, d8. nämnden genom anmälan av myndighet eller enskild person eller 

annorledes erhåller kunskap om sanitära missförhållanden på orten., oftl'V

dröjligen anställa undersökning ochp såvitt å namnden ankommer, avhjälpa 

missförhållandena eller i fFi.11 8.V behov påkalla åtgärd i såda'.-'lt avseende 
av behörig mync1ighet; 

att enligt medicinalstyrelsens bestämmande insamla samt till medicinal

styrelsen och vederbörande landskapsläkare insända uppgifter beträffande 

sjukdomsförhållandena och dödligheten i staden, därest sådant icke an

kommer å stadsläkaren; samt 
att i enlighet med av medicinalstyrelsen utfärdade föreskrifter och 

formulär yppgöra berättelse om det allmänna hälsotillståndet i staden un

der Clet sistförflutna året och vad i avseende å detsamma blivit tillgjort; 

och bör berättelsen inom tid, som av medicinalstyrelsen bestämmes, i fem 
exemplar ingivas till magistraten, vilken det åligger att ofördröjligen 

tillställa länsstyrelsen, landskapsnämnden, medicinalstyrelsen och land
skapsläkaren var sitt exemplar. 

För sagda berättelse är hälsovårdsnfunnden berättigad att erhålla nödiga 

uppgifter av läkare och anura medicinalverket underi.ydande personer, före

ståndare för enskilda sjukv årdsanstal ter 1 barnträd ;. årdar, barnkrubbor och 

andra dylika inrättningar, skolföreståndare, pastorsämbetet och folkskol-

1nspektören samt kommunala myndigheter, styrelser och nämnder. 

Därjämte ankommer det å hälsovårdsnämnden att tillse: 

att i staden finnes ym.ni~ och lätt tillgÅn~ på gott vatten; 
att avloppslednin~l"lrnR inom staden Bnorang.s på ett ur hygienisk synpunkt 

tillfredsställande sätt; 

att för tillgoaoseende av nämnda änaamål allmänna vatten- och avlopps

ledningar efterhand anläggas i mån av behovet och stadens tillgångar; 

att för avlägsnande av kreatursspillning, avfall och annan orenlighet 

frän staden renhållriingsverk inrättas eller annan lämplig åt gärd vidtages; 

att sunaFl bostäder tillhandahålles stadens invånare; 

att st~dens invånare beredes tillfälle såväl till allmänna, billiga 
varmbad som ock, där så ske kan, till bad i öppet vatten; 

att nödigbefunna åtgärder för hälsovårdens 8Jefrämjande genom behörig 

ka 
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myndighets försorg vidtages; samt 

att sådana föreskrifter i avseende å den allm ic .na hälsovården, som ut

över vad denna stadga innehåller äro föp staden behövliga, bliva i veder

börlig ordning meddelade. 

2 ~. 
Å hälsovårdsmyndigheterna i Mariehamn ankommer att verkställa de sani

tära besiktningar, som ' -:. tövanfle av häisov8rnstillsvnen påkallar. Behöriga 

att verkställa dylik besiktning äro medlemmar av hälsovårdsnämnd, under 

nämnden lydande läkare, hälsovårds- och bostadsinspektörer samt vid hälso

polisen anställda versoner. 

Förrättningsmannen äge för verkställande av sanitär besiktning obehind

rat tillträde till gårdsplan, uthus, trappuppgångar, härbärgen, fabriker 

och arbetslokaler av alla slag, allmänna bad~ och siminrättningar, skolor 

samt andra för allmänheten avsedda anstalter, fartyg, så ock till de i 14 

~ omförmälda, bostadsinspektion underkastade lokaler och rum. 

Sanitär besiktning för kontroll av livsmedel, drycker och andra till 

förtäring avsedda varor ävensom beredning, förvarigg; forsling och övrig 

hantering av samt handel med dem, så ock därvid använda ämnen, förfarings

metoder, maskiner, inventarier, kärl, forslingsmedel, lokaler och andra 

anordningar må av behqrig person förrättas såväl under pågående arbete, 

som på annan tid. 

Uti sjukvårdsanstalter och sådana fabriker, i vilka icke beredas livs

medel, dryclrnr och andra till förtäring· avsedda äJ.TIIlen, må sanitär besikt

ning verkställas endo.st på grund av hälsovårdsnämndens skrift liga för

ordnande; och bör sådan förrättRs av två därtill utsedda personer, av vilka 

den ena bör vara stadsläkPren eller mealem ctv n1mnnen eller ock hälso-

vård sinspektör. 

I lokaler och rum,som icke jti,mlikt 14 ~. äro underkastade bostadsin

spektion, må sanitär besiktning genom behörig syneman verkställas enligt 

hälsovårdsnämndens skriftliga förordnande, dä:cest förekomst av smittämne 

med skäl kan misstänkas eller eljest för hälsan menliga förhållanden göra 

sådant nöd vänd i12;t. 

Syneman är. pliktig att iakttaga förtegenhet i fråga om tekniska förhål

landen vid fabriker och hantverkerier ävensom beträffande enskildas an~ 

ge lägenheter, om vilka han genom förrättningen kan erhålla kännedom, så

framt icke avhjälpandet av sanitära missförhållanden eller beivrandet av 

överträdelser annat påkallar. 

3 §. 
Närmare föreskrifter beträffande hälsovårdsnär-ndens verksamhet meddelas 

1 reglemente, vilket för nämnden fastställes i 6 ·_; n ordning, som beträf-



fande lokala hälsovårdsanordningar är stadgad. 

För nämndens befattnir~shavare och biträden uppgör nämnden vid behov 

instruktion. 

Om lokal "'_ä,ulsovårds2!'._dnn~n~ 

4 §. 
För Mar i ehamn skall uppgöras en efter staden;.:: behov avpassad s ärskild 

hälsovårdsordning, uppti:igande de föreskrifter med avseende å a llmänna 

hälsovårde n , som utöver vad denna stado;a innehåller anses erforderliga. 

För s lag till hälsovårdsordning ska ll. uppgöras av hälsovl-trdsnämnden 

samt överlämnas till st adsfullmäktit/:l fl prövnii1g. Häl sov årdsordning anta

ges av stads fullmäkt:lge, vars beslut för v:tnnande av gäll&nde kraft skall 

fastDtällas av länsstyrelsen och l andskapsnämnde n, envar inom dess behörig

hetsom:råde o I r.nan ärendet slutl i gt avgöres, bör medicinalstyrelsens yt t

rande inh i:i,mt as • 

Då fr8.ga, som berör häl sovårds ordningen väckes s ·: annan kommunal myndig

het än hälsovårdsnämnden, skall denna i saken höra ~ .. innan ärendet a vgöres, 

För öve::.,trädelse av föreskrift i h ä lsovårds ordninge n må sås om st:Vaffpå ... 

följd föreskrivas högst f emtio dagsböter. 

5 §. 
Vad i 4 § är stadgat skall äga tillämpning jämväl i fråga om ändring 

elle r upphävande av e ller tillägg till hälsovårdsordning. 

6 ~-
Finner länsstyrelse n eller lan~ skapsnämnden, till följd av de lokala 

myndighet e rnas anmälan eller el jest , ny eller förändrad hälsovårdsföre

skrift vara av behovet påkallad, häns ~~jute ären60t till stadsfullm.äktiges 

handläggning; och förfAres i övrigt på;si:i,tt i 4 och 5 §§sägs. 

7 §. 
Hälsovårdsordningen skall, s a sna rt den blivit fastställd, befordras 

till tryck och bringas till allmänhetens k ännedom samt dessutom i nödigt 

antal exe!nplc r insändas till länsstyrelsen, landskapsnärnnden, medicinal

styrelsen och vederbörande landskapsläkare. 

8 ~. 
Vid hanCl l äg;gning 8.V för•sla g till sådana kommunala stadgar, vilka upp

taga bestämmelser i sundhetens i n t 1°esse e ll er annar .::; äro av b e tydelse föl., 

deri allmänna hälsovårde n, skall hälsovårdsnämndens 0 :.tl åtande av stadsmyn

digheterna inhämtas över de delar av f örs lagen, som med den allmänna h ä l 

sovår den ha\ra gemenskap. 

Om boningsrum, arbetsrum och samlingslokaler, 

9 §. 
Med boningsrum förstås i d enna hälsovårdsstadga varje i bostadslägenhet 



ingående eller eljest för bostadsändamål avsett rum, såvitt detta är äm

nat att tjäna till vistelseort för männj_s kor under någon avsevärd tid av 

dygnet. Såsom boningsrum räknas alltså jämväl kök, som tillhör bostads

lägenhet eller som användes såsom bo ~tad, och domestikrum, men däremot 

icke serveringsrum, tambu!' ocly dylika rum. 

Med arbetsrum förstås övriga lokaler, där män- .·.skor för fortlöpande 

arbete vistas, såsom handelsbod, kontor, fabrik, verkst ad och dylikt. 

10 §. 
Byggnad, som inrymmer bonings ,.. eller arbetsrum, skall till alla sina 

delar vara så anordnad samt så underhållas och skötas, att sanitä::c' olä

genhet ej uppstår för dem, som där uppehål la sig. 

Bonings-" och arbe;tsrum skola med av se e nde å utrymme, belysning, luft

växling och andra byg~nndshygien:1-skA r.inorflningi:ir fwllA ae krav, gällande 

bygg~adsföre skrifter upp ställa samt för övrigt vArR så anordnade, att de 

kunna hållas tillbörligt varma och torra. I fråga om vissa slag av arbets

rum skola därjämte gällande lag och författningar angående arbetarskydd 

lända till efterrättelse. 

Kållo.re under boningsrum skola hållas i möjligo.ste måtto fria. från fukt 

och snygga samt vara så anordnnde, att oren luft från dem eller i desamma. 

förv~rqde ämnen icke knn intränga i bonings- och arbetsrum~ 

Till fyllning och planering av byggnadsgrund f~ icke a nvändas avfall 

av växter eller d,jur, sopor eller andra ämnen, genom vilka sanitära olä

gen~eter kunno. uppståT 

11 §. 
Begagnande eller uthyro.rtde av läge nhet, vnrs ". ~l boende till följd av 

brist på ljus, luft eller värme olla r i anseende till fukt, orenlighet el~ 

ler ohyra eller n v a nnan orsak av hälsovårdsnämnden prövas vara skadligt 

för de inneboendes hälso.,- kan av nämnden förbjudas, till dess mi ssför

:i.åll o. ndena blivit avlägsnade och nämnden godkänt de för bristernoc o.v-

:-.j älpande utförda ändr L1gsarbeten ~ Ära bri sterno. av den beskaffenhet, att 

de icke kunna avhjälpas, är nämnden berättigad ~tt förbjuda lågenhe tens 
a;i.vändande. 

Likaledes kan nämnd e n förbjud a , att i samma rum inhyses så stort an-

tal personer, att genom de ra S so.mmo.nboende S8.LS tär olägenhet kan uppkomma e 

12 ~· 
Loka ler, avsedda att på samma gång inrymma ett större o.ntal människo: ... , 

såsom skola, dom~tols sessionsrum, teater och förlustelselokal, resto.urant: 

m"ltservering, lrnf~ ' eller andra samling srum, bllira med o.vseonde å utrymme, 

ventilRtion, uppv ärmning; och belysning V"ra så inrättade, att sm i tära o

legenhet icke uppstår för dem, som därst ädes uppehålla sig .• I motsatt fall , 
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kan hälsovårdsnämnden påbjuda begränsning av antalet personer, som i såd 

lokal får mottagas, eller andra ändamålsenliga å:i gärder samt~ där så prö

s nödigt, förbjuda lokalens be gagnande för ändamålet till dess rättelse 

13 §@ 
Bonings- eller arbetsrum, frå."'1 vilket utilyttHing sker, må ej tlll 

annan upplåtas, innan det undergått behörlg rengöring; och vare gårdsäga

'ren eller den, som uthyr lokr:t len i::in sv~ ri~ f'ör r eng:,1:iri:cic;ens fu1.lgö:c"smcJ e. 

Om bostadsins 1ktion. 

J_.-1 ~. 

Genom hälsovårdsnämndens försorg skall i lVIariohamn anordnas en fortlö

besiktning av bostäder, vilken ~ör omfatta: 

1) lägenheter om högst tre boningsrum; 

2) samtliga bostadslägenheter i sådan del ov byggnad;i som jämlUct gäl

byggnRosföreskrifter är Rtt anses såsom källrir- eller vindsvåning; 

bostadsrum, som av o.rbetsgivc~re upplåtas åt hans lönri.rbetnre. 

Närmare före skrifter rörande bo sto.dsinspe ktionen meddelas i hälsovårds-

l~ §. 
På framställning av stadsfullmäktige och ofter medicinalstyrelsens 

rande ksm lnndskGpsnämnden för viss tid medgiva befrielse eller lind

ng i skyldigheten ntt; på sätt i 14 ~ sägs, ano: dnu bostadsinspektion 

est sådant undantag i onseendo till bosto.dsft' Lållcmdona å orten pre

s kunna me dgi vas utnn mon för den allmänne hälsovå' den. 

ch,is till hushållsbehov. 

16 ~. 

Därest allmän v n t tenl0dning i l\farieh:.J.mn anlägges, skc.11 s m. an så nnord

och vidmakthållas, r.tt vattnet i densamma varken genom det för 106-

gen använda mc.t urial0t eller genom inträng[mde o.v skadliga änmon utifr 

förorenas. 

17 §. 
are av g;ård vid gnta, under vilken vatte~ ledning är dragEJn, är skyl

tt anordnn ledning därifrån till gården. Hälsovårdsnämnden ä:P dock 

tigad att i särskildn fall medgivn befrielsEJ från donna skyldit;het. 

t medgivande må av ni:imnd:an återko.llas, då skäl därtill tiro. 

nnar och källor böra 

vi dem kunna intränga 
.. · 0 ' 

.ålsenlig övorbyggnnd. 

18 §. 
vara så inrättade, att ytvetten och oronlighot 

samt städse hällas i gott skick, förse a cod 

Å allmänt vattenhämtningsställe skola 1 :aza 



vattenuppfordringsanstaltor anordnfis~ 

19 §, 

Ej må någon mod!Blst avfo.llsäilinon eller på :·nnc;.t sätt oreno. v~~ttenlod

·'·~:l:·HcHu,llJ, brunn, ldilla oll0r annat vattonhämtningsställe. 

20 ~· 
Befinnes allmän eller enskild brunn eller annat vsttonhämtningsställe 

hava förorsakat sjukdom eller inrFhålla sådana boståndsdolnr, som göra 

vo.ttnet olämpligt till hushållsändur:1ål; må hälsovårdsnämndon 3 om missför•

o.ndenf'.l. ej på annnt sätt kunna avhjälp,:i.s, ft>rbjudn vGttonhii!::rbJ.J.L1gs

ställets begagnande samt vid behov fi.')rordna om dess t:Lllsttingo.ndo oL'_ur 

nnde. IJilrnledes må hälsovårdi.-ii:~mnden,, diir sådo.nt ur .sanitär syn-

anses nödigt, förtjudn boge 0 .. "cmdot av vatto:.lodning eller• del därav 

om uppto.gning å viss plo.ts av is för hushål ,- eller anncd:; därmed 

ändamål. 

Om livsmedo ker och vissn andra varor. 

21 ~· 
Vid bo:::-edning .9 förvaring, forsling och övrig hantering o. v liv smede 1, 

drycker eller andra varor, som äro nv::•edda ntt försäljns, skall :::imsorg 

renlighet io.ktto.gas och få :Lcke sådRnn ämnen, redskap ollcr kärl för 

amå:'..et beg0.gno.s, som kunna ti11fcirA vr:irqn n~~on för hälsn.n,skadlig e

nskap eller eljest g;ör"'. flens8mm:i otjänli~ till människofödn.. 

22 ~· 
Livsmodol, drycker och andr'q t:i.11 förtiiring avs6dda V8.ror, vilka genom 

ör.::.'alskning, felaktig bore dning e 1101" uppblandning med främn1ande ämnE.;n 

l:er eljest erhållit andra egenskaper än dem, som tillkommn den vn.ra, 

vars namn de utbjudas, eller erhållit sådan färg eller sJ1do.nt ut-

e:ide, som är äg;nri. t ". t t fördölja vn.ran s underh11.l tiga beskaffenhet, eller 

i följd av förskämning eller av o.nöra ors1=d{er äro otjänliga. till 

dskoföda eller menl:'_ga för hälso.n, få. oj tillsnluhållas, överlämnas 

annen eller för försäljning uppLavaro.s. 

'Ej heller må tillsalu~1ållas, ti.Li.. e.nmm överlä,mas eller för förr::älj

uppbevorns mjölk från djur, vilket äl'.• eller iGd skäl knn misstänko.s 

a behäftat med sådan sjukdom, som kan menligt inverka på. mjölkens be
"'I" b en .1.0 t, e 1 ler v ilkot bo handlats mod läkewodc 1.9 som kan me dde ln rn;1 gl-

skadligo. egensko.por. 

Kött av djur,, som självdött ellor omkommit eller slo.ktats undei• sådcmo. 
01-
a --anden, att skäl förefinnes att anse Itöttot skadLLgt eller otjän-

t:~11 födn, må icke, i syfte ntt däl,till >1.nvä.ndc\s, t:l.lls82uh lns$ 

annan överlämno.s ellrr fi-lr fi5rsi=tl.ining uppr)tJV!lrns ~ E)j heller m:'c d7~ 

kött användas till korv- eller o.nc3r2, köttillverkning.qr ollor fn!'vn2as 



tning, där sådana varor tillve s förvaras el r försäljns. V8.d 

nu sagts om kött, äge ock tillämpning beträffande blod, inälvor och andra 

ådana delRr ri.v djur, som användas till människoföda -

23 §. 
Mjölk, grädde, smör, kött och för förvandling lätt utsatta charkuteri

och bageritillverkningnr, avsedda att försäljas, få ej förvaras eller 

transporteras tillsammans med andrn ämnen, som kunna meddela varorna 

främmande lukt eller smak eller på annat sätt göra dem otjänligc:. till 

24 § .. 
Förbjudet vare att tillsaluhålla sådana hushå: .. lsrodsko.p, vävn'1dor, ta

ter, leksaker och andra föremål, vilkas bega~nnndo på grund av i dem 

fintliga giftiga ämnEm kan framkalla mEln för hälsan .. 

25 §. 
Hälsovårdsnämnden äger, a?> sMRnt Anses nör'ligt, 1"3t'l g;enom sakkunnig 

er son anställa undersökning samt för s M.ant ändnmål taga prov av vara, 

till salu utbjudes eller förvaras i handlandes eller näringsidkares 

lag; och må i avbidan på utgången av undersökningen, som bör med störst 

"!;31.cyndsamhet verkställas, försäljning av skäligen misstänkt vara kunna av 

Provet skF1.ll ersättas efter varnns gångbara pris, såvida icke varan 

undersökningen befinnes vo.rfl av den be sknff enhet, e. tt dess försäljning 

.förbjudas eller såvida icke i den lokala hälsovårdsordningen annorlunda 

t • 
Då från annan ort införd varas be sk?,ffenhot därtill föranleder s vnre 

ovårdsnämnden, sfifro.mt i allmän författning icke annorlunda. stadgas, 

tigad att utom sitt verksamhetsområde lft n verkst ällG undersölm.ing 

provtagning, som ovan nämnts, sc.mt att förbjuda varans införsel från 

ådan ort, 

26 s. 
Försäljare av livsmedel, drycker och andra till förtäring avsedda 

skyldig att på anmodo.n av hälsovårdsnämnden uppgiva, vom som till ho

:evererat varan eller däri ingfieu.ae bestnnc1soelnr. 

27 §. 
Befinnes vara vid o.nställd undersökning sådan, att dess tills8.luh 

enligt 22 och 2~ ~~ är förbjudet~ skall varan, därest densamma ic 

fö:t'varas utan fara för förskäxnning eller annan för den allmänna ::::und

n menlig verkan, och där ej till al lmänhetr::ms skyddnnde annan 2.ämp-

åt gärd kan vid tngas, genom häl sov årdsniimnde ns försorg omedo lbnr·t för·

as eller pÅ. r.nno.t sätt oskadliggöras. Är vo.rnn icke av sooan boskn 
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renhet, ankommer det å domstol att härom förordna, Dock må i sistnämnda 

fall till landet inhämtad vara kunna från landet återutföras. 

28 §. 
Lokal, där livsmedel eller dryckesvaror eller ock andra till förtäring 

avsedda varor försäljas eller till förs~ljning beredas eller f~rvaras, 

skall vara tillräckligt rymlig, ljus, ren och försedd med tillfredsstäl- · 

lande ven tila tionsanordning ävensom s ft inredd och inr·ättad, att d ensam

ma lätt kan rengöras, samt i övrigt sMan, att varnn ej genom själva lo

kalens beskaffenhet kan fördärvc.s. Sådan lokal f:r e,j tillika begagnas 

till kök, bo stad, sovrum eller dylikt, utan enbn .. ·t till det ändamål, för 

vilket den är avsedd; ej hElller må loko.len stå i sådan omedelbar förbin

delse med annan lokal, att sunitära olägenheter därnv kunna uppkomma, 

Om avloppsledningar och_,renhållnir:-g, 

29 '§. 
Där allmän o.vloppsledninr-; finnes, s 1:(nll aennn vnr8. försedd med lämp

liga anordningar för renh~llninq och v0ntilation samt sA inrättad, att 

orenlighet ej frn.n ledningen kan intränga j_ jorden. Uppstår fel i avlopps 

ledning eller befinnes den föranleda sanitär olägenhet genom att kloak

vatten inledes i vattendrag eller av annan orsak, skola ~tgärdor oför

dröjligen vidtagas för missförhållandenas avhjälpande. 

30 §. 
:>är Rllmän avloppsledning finnes e..nlagd, f'lliggor det ägare e ll0r inne

av vidliggande tomt att för bortlednnde av avfallsvatten och urin, 

inom av hälsovårdsnämnden förelagd tid och i enlighet med därför gällande. 

eller särskilt meddelade föreskrifter, inrätta en eller flere frnn tomten 

i kanalen inmynnande, underjordiska av1oppslednlngo.r, varvid bör iaktta

~as ej blott vad i 29 1§ om allmän avloppsledning är sagt, uto.n ock att 

led:-iingo.rna förses m0d anordningar för hind randr' av kloakgasers i:n'brän

ganfre till tomt och hus samt till förekommande r:.~v att fasta ämnen inkom

~a ~ kanalerna. 

Pa de kommunal8. myndigheterna ankommer att bestämma, huruvida fastn 

tomningar ävensom avfallsvatten från fabriker få i do allmänna knnaler

!nledas; dock böra i sådant fnll sådana försiktighetsmål;t iakttagas, 

l11 medicinalstyrelsen ur s~nitär-sy!1punkt prövrir nc:5Clig;t föreskriva. 
31 §. 

Yarje gård, innehållande bonings- ell0r arbetsrum eller ock s!ldcm lo

J där under någon tid av dygnet människor till större antal uppehålla 

g, skall vara försedd med tillräckligt antal avträden. 

I bebodd gård sko.11 därjämte finnns ändamålsenliga behållo.re för hus

ls- och annat dylikt avfo.11 samt, där så nödigt finnes, för spillning. 



138 

32 §. 

Där avloppsledning icke finnes, bör urin och annan flytande orenlig

het uppsmmlas i ändamålsenliga täta behållare. 

33 §. 
Behållare för hushålls- och annat avfall samt för urin, flytande oren

lighet och spillning, avträden. och djurstall skola vara så belägna och 

inrättade, att de lätt kunna tömmas och rengöras, att orenlighet från dem 

icke intränger i marken eller ut flyter till omgivningen, att allmänheten. 

eller närboende icke besväras av dunster från de sr~nma; att stank från dem 

cke kan utbreda sig till bon1.ngsrum eller rum, r''r livsmedel förvaras 

eller beredas, samt att alstring och utveckling E~v flu,g;or i möjligaste 

to motverkas. 

Avträden och djurstall skola hållas rena och snygga. 

34 ~· 
Där hållande av häst nr, nötkreatur, svin eller andra husdjur medför sa-

olägenheter, kan hälsovårdsnämnden före skri vn 8:; gärder för olägen

ernas und~~nrödjr:mde eller, om verksB.mma förbättringar icke fås till 

ånd, påbjuda djurens bortförande. 

Angående åtgärder till utrotande av råttor och möss stadgas i den lo .... 

hälsovårdsordningen. 

35 §. 
Gårdsplaner, gator, torg och andra allmänna platser skola hållas i 

snyggt och från sundhets synpunkt tillfredsst ällc.nde skick. 

36 §. 
Avfall, spillning och annan orenlighet skall vid anhopning bortforslo.s, 

sanitära olägenheter därav uppstå, och bör forslingen ske på ända

ålsenligt sätt samt å lämplig tid. , 

37 §. 
Allmännn avstjälpnirni;splr>tsnr för rtllt sln.gs 'enlighAt sko:fl r.v sta

n efter hälsovårdsnämndens hörande anvisas till erforderligt antal; 

kaså bör lämplig plats för neclgrävnlng av djurkrop1Jar och annat dylikt 

skräde anvisas, dåre st icke anno.n å·bgärd för avfalla ts osko.dliggörande 

dtagits. Dessa platser skola så anordnas och skötas, att ej vattnet i 

llor, brunno.r och o.ndx•a vattenhämtnlngsställen kan därifrån förorenas, 

heller s8nitära olägenheter i annat hänseende uppstå. 

Om fabriker och n 

38 ·§. 
Hälsovårdsnämnden s1rnll vaka över 8..tt fabr~.kor icke inrättas eller 

Vas så, att d.ära v förm' so.kas mon för ar bo tarno. och för näi.0 boendes hiil-

13ller ai.tt sanitära olägenheter i övrigt uppkomma, vare si,g genom sprid-
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av damm, rök, stank, giftiga gaser eller illaluktande vatten eller 

genom buller eller annat dylikt. Förefinnes så:ian olägenhet, skall 

sovårdsnämnden tillhålla vederbörande att vidtaga tjänliga åtgärder 

dess avhjälpande .. Vidtagas ej dessa åtgärder inom föreskriven tid, 

nämnden tillsvidare förbjuda fabrikens användning eller näringens be-

Angående skydd ftir granne, som genom anläggning eller· upplag tillskyn

oskäligt besvär, är särskilt stadgat. 

39 ~· 
Limkokeri, garver·i eller annan inrättning för skinnberedning, sockcr-

ller ljusfabri.k, kalkugn, benkvarn, talg- eller såpsjuderi, fabrik för 

eredning av fosfor, superfosfat, soda eller andra alkalier, frätande elle 

J.jest skadliga gaser avsöndrande syror~ fernissa, vaxduk, tändstickor, 

tärkelse, lysgas eller för kemisk framställning av fär~stoffer, blek

ngsanstalter, färgeri, slakteri och inrättning för fabr•iksmässig bear

tning av slakteriprodukter eller sådana glas- och kakelfabriker, dä> ar

nik vid tillverkkingen användes, må icke anläg• 'El annorstädes än på 

mlig och öppen plats, som ligger avlägset från de tätare bebyggda delar

e av staden och ov hälsovårdsnämnden, med utsättande av tilläventyrs nö

dga villkor, för sådant ändamål godkännes. 

I föregående moment icke om.förmälda fabriker och näringar ävensom andra 

rättningar, vilka genom egenskap01~no. hos de ämnE)n, som vid dem användas 

ler uppstå, kunna bliva för det allmänna hälsotillståndet menliga i 

'ljd av luftens, mnrkens eller vnttn0ts oren1-1.ncl0, må likaså förläggas en

å sådan tomt ell8r i såclr.n del ;;_v stElc'lEm, som enlig;t gäll,mde stads

lan och byggnadsordning är för dylikt ändamål nvsedd och som av hiilso

dsnämnden, med utsättande av tilläventyrs nödiga villkor, därtill god-

fabrik eller annan inrätt 39 ·~ omförmäld beskaffenhet flyt i& 

Rnnqt ställe i staden, ombyggas ellev ock undergå avsevärd ut

gning, betretktas sådant såsom nyanläggning. Förefinnes sruan anlägg

g å plats, varest dess inrättande enligt denna stadga eller andra i 

et gällande före skrifter ej vJ.dnre vore ti 11 åt en, illl kommer d et å häl

Brdsnämnden att tillf'o, det s ådrrna åtgärder till förekommande av de 

av förorsakade sanitära olägenheterna vidtagr , som uto:n synnerlig 

igiet kunna genomföras. 

41 §. 
husdjur med undantag av fjäderfä får i staden ej förrättns 

än å dårtill anvisad lämplig plats eller i allmänt slakteri, 
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42 ~ 

Råa eller våtsaltade hudar, lumpor och andra varor eller ämnen.i> vilka 

stank eller 2s tadkomma för hälsan menliga utdunstningar, böra för

as å sådana ställen och på sådant sätt,, att sanitära olägenheter för 

ivningen därav icke kunna uppstå samt att a: .. string och utveckling av 

lugor i möjligaste måtto motverkas. Upplag av s åa ana varor och ämnen må 

äggas endast å lämplig plats, som av hälsovårdsnämnden för ändamålet 

odkänts. 

Om_B.2dkännande av lok8:_ler föx• vissa näringa:r:__2ch iE:!_ätt~ 

43 §. 
eller lokal,, avsedd att begagnas 

bedrivande av handel med livsmedel eller såsom förvarings- eller 

errum för livsmedel, som äro avsedda att försäljas; 

för beredning av livsn:8del, drycker eller andrn till förtäring avsedda 

or eller såsom förvarings- eller lagerrum vid : ådan näring I 

för matservering eller såsom värdshus, folkkök eller kaf~ eller annan 

såsom hotell,, resnndehem eller härbärge; 

såsom_ skola, barnhem, bnrnkrubbn~ arbetshem fi5r barn eller liknande 

ättning; 

åsom badstuga eller o.nnan badinrättning; 

åsom rak- eller frisersalongt 

såsom förlustefilselokal eller samlingsrum; 

~oke för det avsedda ändamålet tagas i bruk, innan lägenheten blivit ef

skriftlig anmälan, av hälsovårdsnämnden för ändamålet godkänd. 
0 . 

adant godkännande får oj vägras, därest lägenho ten uppfyller de ford-

r, som enligt gällande hälsovårds- och byggnadsfär' eskrifter i so.ni ... 

avseende äro påbjudna. 

lsovårdsnämnden må ock, när omständightJterna därtill föranleda, för

~ begagnandet av rum och lokaler, som ovan omförmälts, till dess före

liga sanitära missförhållanden blivit avhjälpta och nämnden golli änt de 

verkställda ändringo.rna. 

~4 ~· 
rättas i staden enskild skola eller enskild fe J ukv årdsanstalt, bör häl-

dsnämndens yttrande inhämtas beträffande anstaltens planläggning och 

ni tära anordning'"',rnn, och må r-mstR.lten icke upplåtas till bogagnande, 

densamma blivit nv hälsovårcisn~imnr'len ~or'lkänfl. 

sådan anstalt tages i bruk eller indrf!.go s, bör hmd sk0-psläk0cron or;h 

årdsnämnden härom ~nderrättns. 



Om begravningsplqtser och jordande av lik. 

15 §. 
Begravningsplats må ej anläggas inom bebyggd del av staden, utan på 

lämpligt avstånd därifrån• Till anläggning av begravningsplats bör före

trädesvis väljas mark med sandig jordmån. Vid utseende och anordnande av 

sådan plats må noga tillses att vatten därifrån icke rinner till närbelä

gen källa, brunn eller annat vattenhämtningsställe eller till bebyggda 

plt:.ttser • 
Genom dikning eller på annat lämpligt sätt skall, där så är nödigt, n. 

begravningsplatsen torrläggas. 

Begrnv,.1ingsplats bör,vara väl inhägnad och, där omständigheterna tillåta J< 

förses med planteringar. 

Där likhus inrättas; bör landskapsläkarens och .::.älsovårdsnämndens ytt- ,.. 

r ande inhämtas • 

46 ~· 
Befinnes begravningsplats förorsaka sanitär olägenhet, må land skapsnämn-

den, efter hälsovårdsnämndens och medicinalstyrelsens hörande, ålägga ve

derbörande att undanrödj a missförhållandet eller, där detta ej kan ske, be

gagna annan begravnj_ngsplats eller anlägga ny sådan. 

Gravplats, som bl.ivit upplRt e n Fit enskjlr'l mer'! ägande; eller besittnings

rätt, må dock med. begivande av l andskaps nämnden för sitt ändamål fortfa .... 

rande användas även i det fall, att områDet ej längre får såsom allmän 

begravningsplats begagnas. 

4rb ~· 
Lik skall, innan det övergått i höggradig förruttnelse, jordas i grav 

av minst 1,80 meters djup, gravkullen ej medräknad, varefter graven utan 

dröjsmål bör igenfyllas i emellan närliggande kistor skall lämnas ett jord-

lager av minst 30 centimeters bredd. Lik må dock även nedsät tas i murad 

eller insprängd grav, om sådana åt; gärder vidtagits, att därav enligt av 

landskaps1äkaren utfärdat intyg ej kan uppstå sanitära olägenheter. 

Vad ovan är sagt, äge ej tillämpning i fråga o·, förvaring av aska efter 

lik, som i vederbörlig ordning undergått likbränning. 

Där särskilda omständigheter påkalla liks förvarande under längre tid, 

bör liket uppbevaras i likhus e l ler eljest sroana åtgärder vidtagas, att 

saniti:3.r olägenhet ej uppstår. 
48 §. 

Grav å allmän begravn:l.ngsplat s må ej ånyo begagnas, innan så 1 ång tid 
från liJ{'"' • d • 

· .::i Jor ande 1 densamma förflutit, att förmultningen kan anses hava 
fullst .. 
M ... anJigt försir-;g2tt, och e.i i n8r;;ot fAll tirlig;are än efter tjugu år. 

ed beaktande härav bör för varje begravningsplats uppgöras och följas en -I 



1J 

plan för likens jord ande där st äcle s. 

I grav, som blivit upplåten åt enskild med ägande- eller besittnings

rätt, må dock lik kunna nedsättas även efter kortare mellantider, med 

iakttagande av de försiktighetsmåt t, som i sådant avseende kunna av hälso

årdsnämnden förQskrl vas. 

49 ~. 

Lik må ej transporteras frfm en ort till en annr1 n annorlunda än i her

metiskt tillsluten metallk:l.sta eller ock i vnnlii;i; ·ikkista, :1.nlngd antingen 

i en väl tillsluten metall åda eller i en vatten, åt, invänd:tgt mod tjära 

bestruken trälår, 

Transpo av lik efter person, som avlidit i smitts~m sjukdcm, varom i 

§ nföm1e s, får iclrn äga rum utan läkares o ller orElförandens i hälsovårds

nämnden begivande, och böra härvid de försiktigho tsmåc t lakt tagas, som av 

eller hälsovårdsnömnden föreslcriv:Lts. 

Vad nu är sagt gällo dock lclrn trnnsport av lik till begravningsple.ts, 

lägen inom angränsande kommuns om1~åde. 

Bestämmelser åonde område ut0m stad n. 

50 §e 
Bestämmelserna i detta kapitel gälla stadsområdet i dess helhet. För 

l av staden, som ligger utom det plLmlagd31bmr8d et, må dock lindrigaro 

skrifter stadgas i hälsovnrdsordning, där såde_nt anses nödigt • 

. Därjämte må hälsovårdsnfur ... nd för områ:Je eller lägenhst, som lg;gger' utom 

t planlagdo. området oah avlägset f1""ån tätar8 bebyggd del av staden, med

va undantag j_ fråga om bestämmelserna 2ngåe nde renhållning, för den tid 

på de villkor, nämnden prövflr skälig;t föreskriva. 

IT T<8p. 

51 ~· 
Vid hnndhav[mdet av den allmänna häl sov år' den inom lQnd skommun åligger 

t hälsovårdsnämnd, i övorensstännnolso mod dess lagstndgo.de uppgifter :i 

att vid överträclelse nv gällande föreskrifter rörande den allriJ.äuna 

sovården sölrn 8stadkomma rättelse sf\mt, ciå skäl därtill förefinnes, 

äla saken hos allmän åklagare; 

att i enlighet med vad därom är stadgat vidtaga åt; gärder för smitts':tr:1ma 

kdomars bekämp:J.nde och för anordrnmde av d8 .. ·1~av påksl lad sjulcv a; 
att )å sätt därom är föreskrivet utöva tillsyn över VEtd till avvärjru.de 

hämnande av s.Jukdomnr bland husdjuren lakt to.ga s bör~ 

·att handha va förval tningon av kommunens LL llmänna sjukvArd; kommnno.llull

ige dock obetaget att, där lrnn21nuno.lt sjukhus finnes, i don m8n .~3 



finnes lämpligt, uppdraga den kommunala sjuk.husfö1'valtningen åt särskild 

dighet; 
såvitt å nämncJen ankommer l~imno. vrlrns1nspe ar erna nö0:ig; hand-

kningi 
att till kommunalfullmäktige samt lrnmnmnens styrelser och nämnder' avgiva 

i frågor, vilka beröra den allmänna hälsovfr:> den; 

att, då nämnden genom anmälan av myndighet eller enskild person eller 

erhåller kunskap om sa:ni tära missförhållanden på ort en, oför-

öjligen anställr:i. undersökning och_, såvitt å nämnden 8.11.kommer, e.vhjäl:t)a 

ssförhållanc1ena eller i fall av behov påkalln "åtgärd i sådant avseende 

behörig myndighet; 

att draga försorg om att i kommunen beredes ymnig och lätt tillgång på 

tt vatten, att avlopp, genom vilka flytande orenlighet bortföres, anord

s så, att de iclm vålla sanitär olägenhet, att sundo. bostäd0r tillhanda

las lrnmmunens inv ånsre samt :1 tt nödig bo funna åtr;ärc'J or för häl sov år dons 

.främjande genom behörig myndighets f 1"5rsorg vidtr ;o.s; samt 

att åt: ligon inom tid, som av mo dicinalstyro 1 seL be st ämme ~i, t i 11 land

psläkaren i enlighet med av medicinalstyrelson utfärdndo föreskrifter 

formulär o.vgiv8. berättelse om dot allmänna hälsotillståndet inom korn

en under det sistförflutna 8rot och vad i r.vseende å detsamma blivit 

ävensom uppgift över ni:imnr1 nn s monlommcir och tillsyningsmän. 

52 §. 
ärnmro föreskrifter boträffnndo hälsovårdsnämndens verksanihot medde-

a vid behov i instruktion, vilh:on för nämnden faststiillEJs i den Ol'dning, 

beträffande lokala hälsovårdsordningar är stadgatl. 

53 ~-
Konn:nun skall vid behov inde ln s i häl sov årdsdi strikt, av vilko. VGr je 

estås 8.v en ledA.mot i hälsovårdsnämnden .. Distriktets föroståndars är 

an för tillsyningsmännon inom sitt distrikt och kan sammankalla dessa 

gemensamma övorläggningn.r. 

Tillsyningsmän och övriga för don allmänna häl sov [r den [mtqgno. bi träden 

utföra de uppdrf'-g, som av hälsovårdsnämnden och vederbörande distrikts

eståndaro den anförtros. Där sila cmt prövas varo. o.v behovo t p åkallnt, 

r nämnden för dessa personer utfi:lrda instruktio·i ... 

54 §. 
I avseende å befogenhet för hälsovårdsnämndens medlemmar, tillsynings

och övriga biträden att verkställa so.nitär[1 besiktningar och vad dä:::'

. bör iakttagas, gäller vad i 2 § om dyliko. bo siktningo.t i Maricho.mn är 
gat. 
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Om hälsovård~förordningen. 

55 ~· 
v11a i 4-8 §§ är stadgat om lokalA. hälsovårdsID'iDdningar i Mariehamn, skall 

till motsvarande del a r iakttagas jämväl i landskommun. 

Finnes inom kommun område med tätare bosättning, förstadsbildning, 

fabriksområde, hamn eller lastageplats, fiskläge eller trafikcentrum, vil~ 

laorn:'åde eller tätt bebyggd by, skall där såll ant anses nödigt, för dylikt 

område i hälsovåräsordnir:.g upptagas särskihl.a föreskrifter, lämpade efter 

ortens behov och där rådande förhål laL 't en. 

Om bostädr_ r och vi s:::~ allm_änna inr r. _t tningar. 

56 ~ 9 

To:ntpl2ts, där boningshus skall uppföras, bör i fall e.v behov rengöras 

och behö,,.,i&'en torrläggas. Till byggnadsgrundens fyllning och planering må 

icke användas avfall 8.V växter eller djur, sopor eller andra ämnen, genom 

villrn sanitära olägenheter kunnR uppstå, 

57 §. 
Boningshus sl{all uppföras så, att tillräcklig luftväxling finnes mellan 

grunden och golvet, därest ej detta genom asfalt, cement eller annat lämp

ligt material är isolerat från markeno 

Golvet i boningsrum må ej läggas l.ägre än den angränsande markens yta 

via rummets yttervägg. 

För· tillförsel av luft och ljus till bostad bör väl sörjas. 

58 ~· 
Angående skyldighet att rengöra bonings- och arbetsrum, därifrån ut-

flyttning skJr, gäller ve.d i 13 § i fråga om Mariehamn är sagt. 

59 ~· 
Vid uppförandet av kom.vnunalhem, barnhem, skolhus och sjukvårdsanstalter 

bör landskap släkarens yttrande beträffande ans tal tens planläggning och de 

sanitära anordningarna infdrskaffas. 

Om vatten för hushålls behov. 

60 §o 
Brunn) 1'rån vilken vatten kan hämtas till dryck, matlagning och andra 

ushåilsbehov, må icke n.nlägq:as på sÅf11mt ställe, 8.tt den kan förorenas 

v tillflöde från stall, fähus, avträde, 8Vskrädesplats eller dylikt. 

runn skall hållas ren och skyddas för tillflöde av ytvatten och orenlig

et och marken omkring densamma skall höjas så, att den har lutning åt ~lla 
å.ll utåt från brunneno Hava jordl agren närmast kring brunnen blivit för

renade, böra de avlägsnas och brunnen omgivas med ett lager av lera elle r 
nnattJ'ti: 1° t ·· ·· · tt t :l ig amne för att hindra orenlighets i:n.trangande i va n e • 

T .. . 
vatt eller annan syssla må ej förrättas invid brunn på så::I. ant sätt, 

l-

r 

r 

b 



vattnet däri förorenas. Även andra vattenhämtningsställen böra slr.yddas 

förorening. 
livsme r och vissa andra varor. 

61 §" 
Vad i 21-28 §§ stadgas för Mst>iehamn i fr '°g a om livsmedel, drycker och 

andra var10r)ska 11 äga mot svarancle t j. llämpnin~ även i land skommun. 

Om renhiil 

varje gård skall finnas avtr•äde Q 

äde, stall; fähus, svinhus och avsk:riliesplats skola vara så in'.".'ättB.

underhållna, att orenlighet från dem icke har avlopp till bostads

gård 3plan, brunn eller annat ställe, fr•ån vilket vatten hämtas till 

k, matlagning eller annat hushållsbehov, samt att stank ej intränger i 

ngsrum eller förvaringsrum för matvaror. 

63 §. 
årdsplan och byggnadsgrund skola hållas torra och, där så erfordras, 

läggas genom d ikning och utfyllning med sten, 3rus eller snnd. 

omgivning kring boningshus ävensom avträdm skola o.llt id 

Om fabriker och näri 

64 §~ 

r annan när·ing av den art, som omförmäles i 39 §, 
förläggas till sådnn plats att den till :följd av luftens, m8.rkens 

vattnets förorenande lrnn b"Li vr~ v~rllig för nnt n.llmännR hälsoti llst ån-

och må plRts för dyl::'Lkt änc'l·0 mål icke tRc;r~s i bruk in.mm densamma bli-

1 sådant avseende av hälsovir dsnämnden godii:änd.. 

65 ~· 
Åstadkommer näringsutövning sådan olägenhet för det allmänna hä'.:;..1otill-

det, som 38 § är nämnd, förfares på sätt i sagda paragraf stadgas• 

66 § .. 
" h 0 aa oc vstsaltaoe hudFtr, lumpor,, ben eller R.ndra varor och ämnen, vil-

,utbreda stank eller giva upphov till för hälsnn menliga utdunstningo.r, 

cke f örvnras å s ådano. ·ställen e llE;r på sådant sätt, att de kunn8. fram-

.a sanitära vådor för omgivningen. 

Om be latser och ordandr av lik. 

6@ ~. 

gravningsplats må ej nnläggo.s inom bebyggd dol av by el1er inom 2nnat 

e med tätare bosättning, utan på lämpligt avstånd därifrån. 
i 45-49 G, ~ il v är stadgat för Marie hamn gäl le även be träf fo..nde lands-· 



III Kap. 

ttsamma s 

6[-i ~. 

såsom allmänfarligµ,, smittsamma sjukdomar, vilka i III kap. av landskaps-

1agen om hälsov8rden åsyftas, skola anses smittkoppor (variola), tarmtyfus 

\typhus abdominali E1, paro.. typhus), fläck- och återfallsfeger (typhus exan

tematicus, typhus recurrens), rödsot (dysenteria), halsröta (diphteria), 

" trypsjuka (laryngit is croupo sa) , skarlakansfeb,er (se arla tina) , epidemi sk 

järn:fuinneinflammation (meningi tis cerebrospinalL epidemica), barnför

mning (poliomyelitis anterior acuta), asiatisk kolera (cholera asiatica) 

( J;I:Stis) • 

69 ~. 

Varje fall av sjukdom, som är eller l{o.n misstänkas vara någon av de i 

§ nämnda, skall utan rtröjsmål anmälo..s hos hälsovårdsnämnden med angi

de tillika av pl8tsen, där den sjuko.. uppehåller sig. Likaså skall var

dödsfo..111 förorsnkat av någon av nämndn sjukdomnr, hos nämnden anmälas. 

mälan kan göras skriftli.a;en eller muntligen, i stR.r1 h0s hälsovårdsnämn

ns ordförande eller på det ställe nämnden därtill bestämt, sn.mt på lan-

t hos nämndens ordförande eller ock hos distriktsföreståndare eller till

ingsman, vilka det i sådant fall åligger att utan tidsutdräkt frambe

rdra anmälan till ordföranden. 

Skyldighet att göra sådan anmälan åligger den behandlande läkaren eller, , 

läkare ej anlitnts 1 vederbörande hushållsfcr oståndare eller den honom 

reträdor e llor ock, om sådana ej finnas, den, som tagit vård om den 

uka • Då sjukdomsfc..11 av förenämnd art inträffar i sjuk- eller f örlos s-

11gsans tal t, asyl, kommunalhem, fängo l·se eller liknnnde inrättning, till

er det föreståndaren att därom o.nmäla. På fartyg åligger anmälnings

ten befälhavaren. 

Erhåller prästerskapet eller rogistormyndighet genom anmälan om inträf

t dödsfall kännedom om förekomsten av någon av ovan nämnda sjukdomar, 

11 hälsovårdsnämnden därom meddelas underrättelse. 

Vad i denna paragraf är stadgat gäller även mässling (morbilli) och kik

ta ( pertus sis) • 

70 §. 
Då hälsov-ilr.-.dsna··mnden i ~/I. • h h"ll k" d tt s. kdo = i1 ario .nmn er a er .anne om om, a, JU m, som 

eller knn misstänkes v1<rn nFigon RV cle 1 68 ~ nämnr'Ji:i., utbrutit, åligger 

nämnden att ofördröjligen införslrnffa utredning angående sjukdomens 

sp:."idning, orsak och ursprung samt meddela. de före skrifter och vidta

e åtgärder till förekommande av sjukdomens vidare utbredning, som r.v 

ä.ndigh~terna påkallas. Ar sjukdomen nv antydd beskaffenhet, bör nämnden 
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egna uppmärksamhe t åt var je särski 1 t sjukdomsfall. Om utbrott av sådan 

sjukdom bör nämnden underrätta l andskaps l äko.ren. 

71 §. 
på l o.ndet åligger d e t hälsovårdsnämnden e 11.ll r i synner ligen br ådskande 

fall doss ordförande att e ft e r e rhål le n kunskap om utbrott av sjukdom , som 

i 68 ~ omförmäles, e ller vi lken kan misstänlc{as var a sådan, omedelbart vid ..... 

tag n riödiga anordningar samt l ämna vederbörande kommunal- e lle r di strikta ..... 

l älrni·a eller, där s?iorm icke finnes, 1 8ndskaps l äka r en skriftligt meddelan ..... 

de om sjukcl omens utbrott och beslrnffenhot ji:imte uppr,;i;i ft om den eller de 

insjuknads s n amn och bostad, ä-ve n s cm om t i don f ör insjuknande t samt om de 

åtgä:' dGr , som vidtagits. 

72 ~ G 

I I 

Har ve derhörande l äka::>e mott agit anmälan, som i 71 ~ sägs, ankommer de t 

åhonom ett, i e nlighet med vad h är om är särskilt stadgat, anställa under .... 

sö1m~ng på ort och ställe för att · u~röna sjukdomens art, spridning, orsak • . 

och ursprung samt medde la föros k r i. fter rörande de .c gärder, vilka böra 

vidtaga s till förekommande av sjukdomens vida re utbredning och i sammanhang 

h ärmed även lämna a llmänna anvisningar be träffande våPden av de s juka. 

Om tid och övriga omständ i gh0ter s ådg,nt medgiva, bör läka r en, förr än s ådcn 

utredning anställes, därom underr ätta hälsovårdsnämndens ordförande för . 

att s ät t a denne e lle r an"'..an represe ntar:_ t för nämnden i tillfälle a tt när 

var '3. vid förrättningenG,i Distriktsförest åndare och tillsyningsman äro 

skyldiga at t på kallelse infinna sig vid förrättninge n för att lämna upp .... 

ly8ningar och mottaga nödi ga f ö r eskrifte r. 

Ef-;; 8::: avs l .utad undersökning bör l äka r en me dcl 8 la nämnde n r esultat e t av 

undersö kningen ävens om uppg ift om,de åtgär der , som därav för anl8t ts eller 

vilk& n ämnr'en anser bc5ra vlc'1tagR.s . ; 

73 §. 
Unde r ::..ökn ing, som i 70--7 2 ~~ av::es , må lcke företagas, därest den be.-. 

handlande l i karen anser, att den sjukas tillstånd därigenom kan förvärras . 

7 4 ~) 0 

Dfu"' veder1Jäl"•ande läka:i."'a anser sådant nödigt, skall häl s ovårdsnämnde n 

enligt l i),kar e ns före skrift meddela ko11jmunens invånare kännedom om smitt

sam sjukc:Joms förekomst j ai.nte kort anvisning om nöd ~_ ga försiktighe tsmått 

on10 t sjukdomens spridning äve n som r åd rörande de · j u ka s behandling, och 

s~all allmänhete n tillika påminnas om skyldigheten att anmä la sjukdomsfall . 
Sc..i an t -1- • ·- 1k ·· 

.., 1.L annag ivand e skall alltid ä ga rum.11 då sjukdomen av läkare be-
finne ,ci 

~ ·,rnra kolera, r es t, fläckfeb o r eller smittkoppor. 

75 ~· 
Då sjukdom, som i 68 § nänmes, är gängse, skall hälsov årdsnämnden f ör 

r 

r 
0 • 

' 



e hel vecka, räknat från och med söndag, tillsända landskapsläkaren 

sk uppgift på antalet insjuknade och avlidna personer. Sådan anmä

bör avfattas på blanketter 9 som för detta ändamål skola nämnden av me

tillhandahållas .. 

76 ~ .. 

varje fall av barnsängsfeber skall av barnmorska eller läke_re, där så-

an anlitats, omedelbart 2.nmälns hos vederbörnnde lnndskaps-, distrikts-, 

eller komnrunnlläknre, i2i vilken) rlP t n nkorruner n tt via to.ga de å; gärder, 

omständigheterna äro ps.kall:J.do. 

77 ~. 

Person, som insjuknat i kolera eller vest, bör ofö:rdröjligen fl1'1ttas 

för ändamålet iordningaställt sjukhus. l:ierson, angripen av annan i 

nämnd sjukdom bör, där förhållrmdena det nn dgivn, o.vskiljGs från be

andra personer och vårde.s i särskilt för don sjuka upplåtet rum. 1 

såd nn ~moronin~ icke träffas och ffö1 klnrr1,r lä' ,re, ntt den sjukas 

rstannando i bostaden kan befarPs medföra spricning av smitta, skall 

lsovårdsnämnden påbjuda don sjukas för fly,:ttnnc1o ti 11 epidemis jukhus. 

Vad i första momentet är so.gt gäller ävon person, vilken miss'Länkes va

angripon av någon av de sjukdom8.r, som i 68 § uppräknes, eller befaras 

s. med s ådRn besmittad till följd av beröring med sjuk person. 

Befinnes någon föra smitta av sjukc1om, som omnämnas i 68 ~' uto.n att fö

sjukdomssymptom äch är det oj nödigt ntt underkestn honom isolering,, 

hälsovårdsnämnden berättigad att ålägga honom erforderliga inskränk-

gnr i frågo_ om arbete, varmed han må taget bofs.ttning, samt i övrigt 

ddela honom 0-nvisninger om vad han hur att iakttaga till förekommande 

smittans spridning. ; 

78 ~. 

stadslägenhet, uti vilken förekommer fnll nv sjukdom, som i 68 ~ om

äle s, må ej i oträngt mål bo sökas av främmande por soner. Ej ho llor mji 

som bebo lägenheten, idka umgänge mod p0rsoner från andro. hushåll eller 

öku offentliga. lokal0r och folkso.mlingar. Kon sådant ej undvikas böra 

iga fär siktighotsmåt t mot smitt ens spridning vidtagas. 

Ingång till föronänmd hostadsl8.ssnhot oller bostn.d, V2X' i :mässling eller 

ostR insjuknrd. person vårdas, ko.n av hälsovår· mämnd för sos mod anslag:' 

ttsam sjukdom'~. 

79 ~. 

rson från fnmilj, d:är fall av smittkoppor, fläckf0ber, åtorfallsfober, 

t, halsrötn, strypsjuk8, sk'.:lrlo.kansfeber, mässling, epidemisk hjärn

infiliammation, barnförlnmning, kolera eller pest inträffflt, få· icke 

a skola eller annan undervisningsanstalt, förrän sådant rrB dgiv0s av 



läkare eller ock av anstaltens föreståndare, sedan denne av läkare eller 

gälsovårdsnärnnd erhållit nödiga anvisningar. Har sådan sjukdom yppats 

bland lärjungarna i någon undervisningsanstalt eller ock hos per son" som 

är bosatt i anstalten, och finnP s anlednj_n~ 8tt be fara, att sjukdomen 

.skall vinna utbredning; inom anstalten, kan hiHsov:?irr3sni=imnrlen, om det av 

vederbörande landskaps-, distrikts-, stads- eller kommunalläkare prc:ivas 

nödigt för matarbetande av sjukdomens vidare s!f)I'idning,!I efter san1råd mod 

vederbörande föreståndare förordna, att anstalten eller viss klass därav 

stänges för en tid av högst fjorton d::i.gar .. 
!='.\u :; 
-- \1 " 

I bostna, där fall 8V sjukdom, som i 68 § säg~> eller ock mässling yp

pats, må ej anordnas folksamlingar, såsom euktioner, läsförhör, begrav-

' fester eller möten, förrän rengöring och, där så erfordras, desin .... 

fektion av bostaden blivit verkställd. 

81 §. 
Lik efter person, sc1 avlidit i sjukdom, som i 68 §nämnes, få:' ej 

utställas till offontligt be sltådo.nde, utnn bör så fort som möjligt läg

gas i kista och besravas. 

82 §" 
Inträffetr fall av sjukdom, som avses i 68 ~' i bostad, som icke är på 

tillfredsställande sätt isolerad från lokal, vilken begagnas för JJndel 

nv sådnn art, att smittämnen kunna genom densamma spri

s, eller uppstår soorm sjukc'lom hos närings1c1lcqre eller hRnS bitriäice 

ller deras familjer, bör8. nv hälsovårdsnämnden godkänd0 eller föreskriv

åtgärder vidtagas. Där så ej skor,, knn hälsovårdsnämnden tillsvidare 

förbjuda handelns eller näringens bedrivande. 

83 ~ .. 
i. 

i 

1. 

Då farsot utbru-Sit, är hälsovårdsnämnden berättigad 8.tt tillsvir1are för·., 

försäljning av livsmedel, drycker och @ndrr till förtäring avsedda 

or, som kunna misstänkns spridn smittämne. Hä :.rnvårdsnämnden äger lika

rätt att, där grundnd anledning finnos, förbjuda försäljning av dylika 

, hämtade från smittad ort. 

84 §. 
fall av sjukdom, som i 68 §nämnes, yppats i gård, mejeri eller 

Psamlingsställe, från vilket mjölk_, grädde eller mejeriprodukter f'ö:"'

ljas eller anno.rs bortföras, eller finnes <1.nledning misstänka dylikt 

Ukdomsfall, böra innan rörels0n fortsättes~ åtgärder vidtagas, som på 

t betryggande sätt motverkn smittans spridning. Om de vidtagna å:; [.S:!.'der

skal l anmälan omode lbart göras hos hälsovårdsnämnden å orten. Finner 

den dessa åtgärder icke vara för ändamålet ti llräcklign, ägor den med-
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dela nödiga föreskrifter och, där de icke följas, tillsvidare förbjuda 

ifrågavarande varo:as försäljning och bortförande. 

Yppas sjukdomsfall av förenämn.d beskaffenhet å plats, som i första mo

mentet avses, eller finnes anledning att misstänka sådant, vare den, som 

levererar mjölk, ~rädde eller mejeriprodukter till försäljning å annan ort 

försälj aren där st äde s, skyldig ntt om förhållandet ofördröj ligon 

anmäla jämväl hos hälsovårdsnämnden i försäljningsorten; och kan nämnden, 

är den finne1• sådant nödigt, tills vidare förbjuda vo.1'ans inför se 1 från 

85 ·§. 
I bostad, där fall av någon i 68 '§ nämnd sjukdom förokommE:Jr, böra un

sjukdomens förlopp vidtagas behö1'iga desinfektions- och 0.ndrn åtgärder 

ill förekommnnde av smittans spridning. Efter s ~ukclomens upphörande[sknll 

enom hälsovårdsnämndens försorg noggrann de sin1 ,ktion och rengöring fö

etRgas ej mindrEJ i den sjukrcs bostad än ock ag de föremål, som varit i bo 

öring m8d den sjuko. eller funnits i rum, där denne uppehållit Edg .. Här 

J1ämnda desinfektion och rengöring sk.:i11 ske enligt A.V morUcinA.lstyrelson 

tfärdade allmänna nnvisning.<:tr s nmt häls ov r~rdsnämndens eller läkares näi"'

före skrifter. 

vid taga ändamålsenliga anordningnr för möjliggörande av 

sinfektion av säng- och gångkläder samt andrn persedlar. 

86 §· 
Bostadslägenhet, där fall nv någon i 68 § upprälmad sjukdom för okom-

• t, får ej uthyr8.s eller till bostad för främmrcndo pEJrsom:r upplåtas, 

rrän rongöring eller desinfektion på sätt, som av hälsovårdsnämnden 

dkänne s, blivit före tagen .. 

Säng- och gångkläder,, filtor och andra sådana föremål, som varit i be-

"ring mod den sjuka, få ej försäljas, pantsättas eller eljest till annan 

rson överlåtas utan föregången, av hälsovårdsnämnden godkänd desinfek-

1on eller rengöring. 

87 §. 
Person, angripen av någon blund de i 68 ~ upp äknade sjukdomnr, mäss

ing eller kikhosta, får icke utnn läkare,s elle1 ordförandens i hälso

_dsnämndon begivande ~byta bostad eller förflyttas från en ort till en 

nan. För transport av sådnn sjuk fiir icke begqgnas öppen avdelning i 

omo1:dlomnibus eller anncit till qllmänh·~tens l:legn.gni:i.nre upplåtet fmt

ffningsmedel, om dessa samt:Ldigt b0gagnas av andra än de personer, som 

följa den sjuka. FortskaffningsmodolJ som av den sjuka begagnats 9 skall 

delbart e ftur användanue t i•engöras och, där så erfordras, de sinfi ras 

Med ångfartyg e llor annan farkost·' avsedd för t/ransport av passagera-

• 



re, må sådan sjuk färdas endast såframt tillfredsst ä llande isolering kan 

åstadkommas; och bGr nödig rengöring och, där så erfordras, desinfektion 

därefter för etagas. 

Där person, angripen av i 68 § nämnd sjukdom, flyttats till annan 

kommun, bör anmälan om sjukdomsfallet därstädes göras på sätt i 69 § stad~ 
gas. 

det 88 §. 
Under/smitt sam sjukdom är gängse skall vederb1-· ;'ande hälsovårdsnämnd 

såvitt möjligt söka för ekomma folksamlingar. På lånsstyrelsen ankommer 

att, där så nödigt anses och lämpligen ske kan, förordna eller, då avgö

randet beror på annan myndighe t, utverka, att annan ort eller tid bestäm_, 

mes för tingssammanträden, uppbörds stämmor, läsförhör, marknader, auktio

ner, uppbåd, inkv[crtering och a nclr_a dylika större folksamlingar. 

89 §. 
Då farsot av smittkoppor, fläckf eb er , återfallsfeber, kolera eller pest 

är i landet gängse, böra myndighet e rna vidtaga åtgärder, egnade att såvitt 

möjligt f~rebygga kringströvande av löst folk eller arbetssökande. 

90 ~· 
I fråga om åtgärder mot pest, kolera, fläckfeber och smittkoppor, lik_-

som ock beträffande tuberkulos, spetälska och könssjukdoma r, gäller doss

utom vad i dessa avseenden är eller kan varde särskilt stadgat. 

IV Knp. 

Särskilda bo st ämmo lser. 

91 §. 
Samtliga till modicina lvorko t hör8nde personer åligger att enligt medi-

cinalstyre ls ons bestämma nde avgivo. statistiska uppgifter om sin verksamhet. 

92 ·§. 
Överträdelse av föreskrifterno. i donna hälsovardsstadga eller gb.llande 

hälsovårdso:cdning åtalas vid allmän domstol. 

93 ~. 

Erfordras med anledning av föreskrifterna i donnas tadga ändring av 

lokal hälsovårdsordning, bör vederbör8nde kommunalmyndi ghet inom ett år 

efter stadgans ikr o. ftträdrmCle därom gCiJ"q_ frqmstäl1nj_ng hos l.änsstyrels en 

och landskapsnämnden. 

94 ~· 
Denra hälsovårdsstadga träder ornede lbart i kraft. 

"'mittsa .. a sjukdomar s bek·· nue och för anor nnnde av därvid er-


