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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMJrQLlNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag angående ändring av landskaps

lagen om rörlig handel. 

Sedan magistraterna övertagits av staten har i riket beviljandet 

av tillstånd för ambulerande butikshandel överförts från mafistra

terna och länsmännen till länsstyrelserna. 

I landskapet behandlas och avgöres motsvarande frågor för lands

bygdens del av landskapsstyrelsen och för Mariehamns stads del av 

magistraten. I förevarande framställning föreslås att samtliga 

ärenden rörande ambulerande butikshandel skall behandlas och avgöras 

av landskapsstyrelsen (12 §). 

Enligt 10 § landskapslagen om rörlig handel (9/63) kan tillstånd 

till ambulerande butikshandel beviljas endast den som bedriver han

del från fast försäljningsställe. Från detta stadgande göres undan

tag endast om det med hänsyn till försörjningen av någon arbetsplats 

prövas nödigt bevilja tillstånd även när sökanden annars icke idkar 

handel. 

Landskapsstyrelsen anser att sådana förhållanden på landsbygden 

redan existerar och i framtiden kan uppstå vilka motiverar vörlig 

handel som en självständig affärsrörelse utan fast försäljnings

ställe, t.ex. bffolkningens åldersstruktur i ett visst område, 

nedläggning av ett med butiksbil kombinerat fast försäljningsställe, 

långa avstånd mellan butiker eller i övrigt otillräcklig butiks

service. Landskapsstyrelsen omfattar sålunda landstingets hemställan 

om ändring av landskapslagen i förberörda avseende (hemställnings

moUon nr 38/77-78 Lt),Av utlåtanden som inkommit från ekonomiska 

rådet, kommunala samarbetsnämnden, Ålands köpmannaförening, Ålands 

konsumentförening och Ålands handelslagsdistrikt framgår att samt

liga dessa remissinstanser utom den sistnämnda förordat hemställan. 

På grund av de sakliga ändringarna i 10 och 12 § § erfordras mindre 

ändringar även av 13, 14, 15 §§ och 16 § 2 mom. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om rörlig handel 

I enlighet med landstingets beslut ändras 10, 12, 13, 14 och 

15 §§ samt 16 § 2 mom., landskapslagen den 4 april 1963 om rörlig 

handel (9/63), som följer: 



I 

- 2 -

10 §. 107 
Tillstånd till ambulerande butikshandel kan beviljas den, som ef~ 

ter att hava gjort stadgad näringsanmälan, idkar handel med i 11 § 

nämnda varor. Pvövas det med hänsyn till försörjningen av någon 

arbetsplats nödigt eller är ambulerande butik.s,1andel erforderlig för 

den lokala befolkningens behov, kan tillstånd till ambulerande butiks

handel beviljas även den, som annars icke idkar handel med nämnda 

varor. 

Tillstånd får icke beviljas utlänning. 

1 2 § • 

Tillstånd till ambulerande butikshandel skall sökas skriftligt 

hos landskapsstyrelsen. 

13 §. 

Vid ansökan om tillstånd till ambulerande butikshandel skall 

sökanden uppgiva sin hemort, de varor han önskar saluföra, på vilka 

orter försäljningen skall äga rum samt i fråga om det transportmedel, 

som därvid begagnas, dess art, storlek och utrustning. Sökanden 

~kall framlägga plan rörande försäljningsrutterna och -platserna 

samt tidtabell ävensom utredning över huruvida han tidigare idkar 

handel med ifrågavarande varor från fast försäljningsställe samt 

annan nödig utredning. 

14 §. 

Landskapsstyrelsen skall av vederbörande polismyndighet och kommuns 

styrelse anskaffa utlåtande samt annan nödigbefunnen utredning angåen

de ansökningen. 

15 §. 

Tillstånd till ambulerande butikshandel beviljas för fem år i 

sänder, såvida icke av särskilda skäl kortare tid fastställes. I 

tillståndsresolutionen skall nämnas de varor som skall saluföras, 

de byar eller andra områden, inom vilka den ambulerande butiks

handeln får bedrivas, arten och storleken av det tansportmedel, som 

begagnas såsom ambulerande butik, ävensom övriga nödigbefunna om

ständigheter. 

16 §. 

Landskapsstyrelsen kan likväl på ansökan bevilja tillstånd till 

försäljning även av andra än i 11 § nämnda varor i samband med ambu

lerande butikshandel samt till transport av livsmedel, som uppköpes 
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103 
i samband med ambulerande butikshandel om 1 tr ansportmedlet eller 

till detsamma ansluten släpvagn finnes ändam å lsenliga utrymmen h ä r

för och varorna är s å dana att de utan att förorsaka sanitär eller 

annan olägenhet kan transporteras i den ambulerande butiken . 

Mariehamn den 3 november 19 78 

L a n t r å d 

Lagberednings sekreterare 
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