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STORA UTSKOTTETS betänkande m 30/1961 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag om härbärgerings- och förpläg- · 

riingsrörelser, (m 28/1961). 

Landstinget, so'm i ärendet fått emottaga lagutskottets betänkande, __ _ 

Ng 18/1961, har däröver fribegärt stora utskottets utlåtande .. 

Stora utskottet hal' beharid:ilat ärendet och därvid,, efter att hava 

avhört lagberedningssekreteraren Rolf Sundman 1 be slu~tat omfatta det i 

lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med nedan;;... 

nämnda tillägg och ändringar. 

Landskapsstyrelsen har på skäl, som omnämnes i den allmänna motive

ringen, funnit det ändamålsenligt och motiverat att i föreliggande lag

förslag upptaga samtliga i en tilltänkt lag och förordning ingående be

stämmelser och föreskrifter. Detta har dock icke varit Larid.stingets 

aysikt, vilket även lagutskottet i sitt merhärhnda betEinkande framhål

lit. Icke heller hat L~dstinget avsett att fråntaga iandskapsstyrel

s.en möjligheten att genom förordning meddela erforderliga före skrifter 

angående verkst~llighet och tillämpning av lag över huvud, allra minst 

i föreliggande fall. Tvärtom finner stora utskottet det i 13 § 3 mom. 

självstyrelselagen ingående stadgandet om lagstiftningsbehörighetens 

delegeringsmöjlighet ytterst betydelsefullt för ernående av en ända

målsenlig och eLlidig lagstiftning. Detta sagt såsom ett förtydligande 

åt landskapsstyrelsen. I själva ver}rnt ligga svårigheterna på ett annat 

plan, nämligen vid avgörandet av vilka stadganden böra anses innehålla 

grundläggande bestämmelser, vilka åter verkställighets- och tillämp

ningsföreskrifter. De förstnämnda stadgandena böra ingå i lag, medan 

de senare kunna upp~~ga's i förordning .. När fråga är om det ena eller 

andra slaget av stadganden låter sig icke generellt bedöma utan måste 

&tadgand~ts: 'karaktär-prövas skilt från fall till fall. Då det i sam

band med lagberedningsarbetet i första hand ankommer på landskapssty

rels.en att pröva dessa omständigheter, vill stora utskottet särskilt 

betona betydelsefullheten av en möjligast noggrann bedömning av stad

gandenas natur i förenämnt avseende, varigenom Landstingets lagstift

nings~rbete underlättas~ Ehuru föreliggande lagförslag icke är uppgjort 

enligt förutsatta riktlinjer, har stora utskottetj som omfattar lag

utskottets uttalande om lagstiftningens brådskande natur, ingått i de

taljgranskning av lagförslaget, varvid följande ändringar befunnits 

befogade: 
4 § 2 mom . Ett "§ "-tecken har återinförts i enlighet med landskaps-



-

110 

-2-

styrelsens förslag, enär fråga är om alternativa paragrafer . 

16 §. Emedan s·cadgandet endast avser erforderlig utredning för sö

kande av förutsatt tillstånd och sålunda bör betraktas såsom en verk

ställighetsföre skrift, har paragrafen strukits. P å grund av nödig ompa- · 

ragrafering i det fölJande anges l agutskottets paragrafnumrering inom 

parentes. 

16 § (17). Sedan den ursprungliga 16 §föresl agits utgå bör hänvis

ningsparagrafen vara 15. 

(18). Enär stadgandet innefattar endast särskilda instruktio

ner för nämnd~µ, och förtY- är att betrakta såsom en verkställighetsföre

skrift, har detsamma strukits. 

17 § (19). Hänvisningsparagrafen erhåller nya ändringsnumret 16. 
1.§_§_ (20). 3 mom. har omstiliserats. 

19 § (21). Oförändrad. 

20 § (22). Oförändrad. 

21 § (23). Oförändrad. 

22 § (24). Oförändrad. 

23 § (25). Hänvisningarna till 30 § 1 mom. och 47 § l mom. har 

ändrats till 28 § 1 mom. respektive 44 § 1 mom. 

24 § (26). Oförändrad. 

2 5 § ( 27). Oförändrad •. 

_g_§_§_ (28). Oförändrad. 

27 § ( 29). Oförändrad. 

~ (30). Oförändrad. 

~ (31). Oförändrad. 

30 § (32). Oförändrad. 

31 § (33). 1 mom. Hänvisningen till 31 § har ändrats till 29 §. 
JLl ( 34) •. Hänvisningen till 31, 32 och · 33 §§ har ändrats till 

29 respektive 30 och 31 §§. 
1ti ( 35) .. Oförändrad. 

l1_j_ (36). Oförändrad. 

l2__§, (37). Oförändrad. 

36 § (38), Oförändrad. 

lL.§. ( 39) •. Oförändrad. 

38 § (40). Oförändrad. 

J.2.-i (41), Hänvisningen till 39 § 1 mom~ har ändrats till 37 § 

l mom. 

40 § (42). Oförändrad. 

(43) , Enär stadgandet innefattar en verkställighetsföreskrift, 

ehuru det icke stöder sig på direkta lagstadganden, har detsamma stru-



kits . 

.±1._§_ (44). Oförändrad. 

42 § (45). Oförändrad. 

~ (46). Oförändrad ~ 

.±±.._§_ (47). Ofö~ändrad~ 
45 § (48). Oförändrad. 

46 § (49). Oförändrad• 
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(50 ) . Stadgandet såsom i nnefattande en ren· verkställighet s

föreskr i ft har strukits l 

(51). Stadgandet har struk i ts på enahanda grund som (50). 
47 § (52). Oförändrad. 

48 § (53 ) . Oförändrad. 

(54). Vid syn som förrättas av den i 16 § 2 mom ~ avsedda nämn

den skal l b l .a. brandchefen eller av honom utsedd person härvara. Fö~

denskull och då i brandskyddslagstiftningen ingår detaljerade bestäm

melser av ifrågavarande art är stadgartdet att betrakta såsom en verk~ 

stäl lighetsföreskrift 1 varför detsamma har strukits. 

49 § (55). 3 m6m. Hänvisningen ti l l 17 § 2 mom. har ändrats till 

16 § 2 mom. 4 mom. motsvarande 62 § i landskapsstyrelsens framställning 

har strukits såsom varande en verkställighetsföreskrift. 

50 § (56). Hänvisningarna till 17 § 2 mom. och 21 § har ändrats 

till 16 § 2 mom. respektive 19 §. 
2.1._§_ (57). Oförändrad. 

52 § (58). Oförändrad • 

..2J._§_ (59). Hänvisningarna till 57 och 58 §§har ändrats till 51 
respektive 52 §§. :Dessutom har hänvisningen till 47 § ändrats till 

44 §. 
2.!....§. ( 60) . Oförändrad. 

22_j (61). Oförändrad. 

56 § ( 62 ) . Oförändrad. 

57 § (63). Oförändrad. 

58 § (64). Oförändrad. -.- . -
59 § (65). Oförändrad~ -.. --
60 § (66). Oförändrad. 

61 § (67). Paragrafen omstili serad varjämte "eller annan rörelse" 

har återinförts. 

62 § (68). Oförändrad • 

.§]_§_ ( 69). Hänvisningen i 3 mom .. har ändrats till 50 § . 

Stora utskottet, som förutsätter att · justeringsutskottet skall före

taga vissa rätte l ser i lagtexten, vilka ' här icke ansetts böra påpekas , 
\ 
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får med hänvisning till det ovan anförda f örty v örd s amt föresl å 

att Landstinget måtte antag a det i l and

skapsstyrelsens framställning ingå ende l ag

försla @t sålydande: 

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

om härbärgerings- och förplägningsrörel s er . ____ _.. ..... ..:__ 

I enlighet med Åland s iandstings beslut stadgas: 

1 kap. 

Allmä:t?:na stadganden. 

1 §. 
(Likasom i l andskapsstyrelsens framställning ) . 

2 §. 
(Likasom i lagutskottets betänkande). 

3 §. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framst ä lining ). 

4 §. 
(1 mom. likasom i lagutskottet s betänkande). 

(2 mom. likasom i landskapsstyrelse ns f ramställning) . 

(3 mom . likasom i lagutskottets betänkande). 

5-8 §§. 
(Likasom i landskap sstyrelsens fr amställning). 

9 §. 
(1 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning ). 

(2 mom. likasom i lagutskottets betänkande). 

10-13 §§ . 
(Likasom i landskapsstyrelsens framstä llning). 

14 §. 
(1) punkt en likasom i lagutskottets betänkande). 

( 2)-4)punkterna likasom i landskap s styrelsens framställning ) 

2 kap. 

Om sökande av tillstånd. 

15 §. 
(Lika som i landskapsstyrelsens framställning) . 

16 §. 
Efter att hava mo t tagit ansökningen skall landskapsstyrelsen om de 

i 15 § nämnda personerna införskaf:Sa utlåtande av vederbörande polis;,., 

myndighet och, d är est avsikten är att i samband med r örelsen bedriva 

utskänkning av alkoholdrycker, av a lkoholbolaget. 

(2 mom. l ikasom 17 § 2 mom. i landskapsstyrelsens f r amställning). 
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På anhållan av sökanden må, sedan den i 16 § avsedda nämnden har 

givit sitt utlåtande, polismyndigheten, därest rörelsen och sökanden 

uppenbart uppfylla villkoren i denna lag, tillåta provisoriskt öppen

hållande av rörelsen, tills landskapsstyre l sen har avgjort ansökningen 

om näringstillstånd. 

i 20 § 18 §. 
(1-2 mom .. likasom/i l ånd'skapsstyrelsens frams tällning). 

Har lägenheten godkänts för anordnande av dans, föreställningary 

förevisningar eller sammankomster skall detta nämnas i resolutionen. 

Resolutionen bör även innehå lla övriga av l andskapsstyre l sen utfärdade 

föreskrifter om rörelsen och desi;:; bedrivande. 

(4 motn. likasom i landskap~styrelsens frams tällning). 

19-22 §§ . 
(Likasom 21-24 §§ i landskapsstyrelsens framställning). 

23 §. 
Vad i detta kapitel .och 28 § 1 mom. samt 44 § 1 mom. är stadgat om 

ordföra~de i styrel$en för sammanslutning, som bedriver härbärgerings

och förplägningsrörelse samt verkställande direkt ören för sådan samman

slutning, må icke ti llämpas, därest den av såmmanslutningen bedrivna 

härbärgerings~ ~ch fö rplägningsrörelsen i jämförelse med sammanslut

ningens huvudsakliga verksamhet är ringa. Likväl skall sammanslutning 

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

3 kap~ 

Qm, ansvaret , för Qe,dri'.V9-nde av ;rÖ;rels,en. 

24 §. 
(Lika5om 26 § i landskapsstyrelsens framställning) . 

25 §. 
(1-3 mom. likasom i 27 §i landskapsstyrelsens framställning). 

( 4 mom. likasom i 27 § i laguutskottets betänkande ) . 

26 §. 
(iikasom 28 § i landskapsstyrelsens frams tällning). 

27 §. 
(1 mom. likasom~9 § i l andskapsstyrelsens framstäl lning). 

(2 mom. likasom i 29 §i lagutskottets betänkande). 

(3-4 mom. likasom i 29 § i landskapsstyrelsens framställning). 

28 §. 
(Likasom 30 § i landskapsstyrelsens framställning ) . 

4 kap. 

Om rörelsens öppenhållningstid och bedrivande. 
; ' 
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29~30 ~§ . 

(Likasom 31-32 §§ i landskapsstyrelsens framstä~Jning) . 

31 §. 
Förplägningsrörelse, som omfattar utskänkning av alkobo ldrycker 1 

må icke mottaga nya kurtder senare än 45 minuter och annan förpläg

ningsrörelse icke senare än 30 minuter före rörelsens i 29 § stadgade 

stängningst id . 

(2-3 mom. likasom i 33 § i l andskapsstyrelsens framställning). 

32 §. 
På förplägningsrorelse i samband med härbärgeringsrörelse skall 

tillämpas vad i 29, 30 och 31 §§ är stadgat. Utan hinder härav må dock 

mat och förfriskningar serveras i härpärgeringsrörelse och camping

rörelse åt där boende gäster. 

33-38 §§. 

(Likasom 35-40 §§ i landskapsstyrelsens framst ä llning). 

j9 § ~ 

Stadgandet i 37 § 1 mom. m~ i cke utgöra hinder för försäljning av 

förnödenheter i campingrq..c,.relse till dem, som bo på c ampingområdet. 

5 kap. 

Om aff ärslägenheter. 

40 §. 
(1 mom. likasom i 42 § i landskapsstyrelsens framställning). 

(2 mom. likasom i 42 § i l agutskottets betänkande). 

41 §. 
(Likasom 44 § i landskapsstyrelsens framställning). 

6 kap. 

Om tillsyn över näringsrörelserna. 

42-46 §§ 

(Likasom 45-49 §§ i landskapsstyrelsens framställning). 

47-48 §§ . 
(Likasom 52 - 53 §§ i lagutskottets betänkande). 

49 §. 
(1-2 mom. likasom i 55 § i lagutskottets betänkande ). 

Campingområde må anläggas endast p å torr och annars lämplig plats, 

som godkännes av den i 16 § 2 mom. avsedda nämnden. Innan området tages 

i bruk för ändamålet, skall nämnden vid syn å områ det- g odkänna detsam

ma och därå befintlig a anläggningar. 

50 §. 
I 16 § 2 mom. avsedd nämnd skall förrätta förnyad syn i härbärg ering s

och förplägningsrörelses affärs lägenhet vartannat eller, därest land

skapsstyre lsen i fråga om några kateg orier av r örelsen tillå ter detta , 
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vart tredje år. Sagda n ämnd skall även under mellan tiderna me lla n 

syneförrättningarna tillse, att de beviljade rättigheterna nyttjas på 

lagligt sätt samt att lag och utfärdade före~krifter iakttagas. Syn 1 

som har förrättats i affärslägenheten enligt 19 §, motsvarar förnyad 

syn. 

Konstateras vid förnyad syn eller vid annat tillfälle brister och 

avhjälper näringsidkaren trots anmärkning icke dessa brister, skall 

anmälan därom jämte vid synefdrrättning uppgjort protokoll insändas 

till landskapsstyrelsen. Med anledning av anmälningen skall landskaps

styrelsen skrida till i ärendet eventuellt erforderliga åtgärd_er. 

51-52 §§. 
(Likasom 57-58 §§ i lagutskottets betänkande) • 

53 §. 
Om i 51 och 52 §§ nämnda å tgärder och domstolsutslag skall land .... 

skapsstyrelseh göra anteckning i det i 44 § nämnda registret, samt om 

åtgärd drabbat rörelse ., som omfattar utskänkning av alkoholdrycker~ 

anmäla därom till alkoholbolaget~ 

7 kap. 

straffstadganden. 

54 §. 
(Likasom 60 §i lagutskottets betänkande). 

8 kap. 

Om ändringssökande. 

55-56 §§. 
(Likasom 61-62 i lagutskottets betänkande). 

9 kap. 

Särskilda stadganden , 

57 .... 60 §§ . 
(Likasom 63-66 §§i lagutskottets betänkande). 

61 §, 
Åt förrättnin~sman sakkunnig och protokollförare vid syneförrätt

ning, som enligt ·16 § 2 mom. och 50 § förrättats, äro ägare a,v hotell, 

restaurang och annan rörelse skyldiga att er l ägga av 1:=i.nflst::oi.~a::;,t,y.r·pl_~ 

sen fastställda a rvoden , 

62 §. 
(Likasom 68 § i lagutskottets betänkande ) .• 

63 §. 
(1-2 mom, likasom i 69 § i lagutskottets b etänka nde). 

Innehavar e av reda n beviljat tillstå nd är i cke skyldig att i sin 

a ffärslägenhet låta utföra ändringar i byggn a dskon struktionen. Övriga 
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av denna lag förutsatta ändrihgar öch reparationer granskas vid när

mast följahde syneförrättning i affärslägenheten, varvid stadgandet 
i 50 § iakttages. 

---------
Mariehamn den 28 november 1961. 

På stora utskottets vägnar: 

ördförande. 

./. 
ekreterare. 

Närvarande i utskottet~ ordföranden Albin Johansson, viceordföran

den Gideon Mattsson (delvis) samt ledamöterna Edvin Öst ling, Erik Sllnd

berg, Uno Förbom, Sigurd :Danielsson, Gustav Adolf Boman (delvis) , Karl 

Sundblom, Uno Kalman och August Öström samt ersättarna Johan Lönroth 
och Karl Evert Danielsson; (vardera delvis), 
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