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! m 28/1961. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1-

s e s framställning till Ålands landsting 

med förslag till landskapslag om härbärgerings

och förplägningsrörelser. 

Landskapsstyrelsen överlämnade till Landstinget vid vinterses

sionen innevarande år en framställning med förslag till landskaps

lag om härbärgerings- och förplägningsrörelser (m 9/1961), som 

likväl förkastades av Landstinget med en hemställan om att land-

skapsstyrelsen till höstsessionen ville inkomma med en ny fram

ställning, vari lagförslaget borde omfatta "mera detaljerade be

stämmelser om utövandet av dessa rörelser". Landskapsstyrelsen 

hade haft för avsikt att utfärda dessa detaljföreskrifter i land

skapsförordning. Landstingets ställningstagande i danna fråga 

giver anledning till ett klargörande av landskapsstyrelsens in

ställning till förhållandet mellan landskapslag ocp landskaps

förordning. 

Genom den nya självstyrelselagen för. Åland har landskapets rätt 

att utfärda lagsta~ganden utvidgats så, att utöver av Landstinget 

antagna land?kapslagar också landskapsförordningar kunna utfärdas 

av landskapsstyrelsen med Landstingets bemyndigande. Stadgandet 

härom ingår i 13 § 3 mom.: "Har landstinget i landskap slag bemyn

digat landskapsstyrelsen att vid be~ov meddela föreskrifter an

gående verkställighet och, tillämpning av landskapslagen, utfärdas 

sådana bestämmelser genom landskapsförordning". Av stadgandet sy

nes man kunna draga den slutsatsen, {3,tt Landstingets bemyndigande 

skall ha formen av landskapslag samt att denna landskapslag skall 

innehålla itminstone de grundläggande stadgandena för rättsområdet. 

Delegerandet av lagstift:µingsbehörighet på detta sätt kan icke 

innefatta rätt för landskapsstyrelsen att utfärda grundläggande 

rättsregler på området, eftersom landskapsförordningen blott får 

innehålla 11 föreskrift,er angående verkställighet och tillämpning 

av landskapslagen". 

Däremot torde icke gränsdrag~ingen mellan föreskrifter, som 

kunna ingå i landskapslag respektive landskapsförordning, samman

falla med gränsen mellap stadganden, som falla inom landskapets 

lagstiftningsområde och stadganden, som höra till rikslagstift

ningen. Visserligen nämner icke 14 § 4 mom. självstyrelselagen 

uttryckligen_möjlighet att i landskapsförordning intaga stadgan-

den av rikslagstiftningsnatur, men denna omständighet torde icke 

kunna tagas såsom belägg för; att så icke skulle få ske. Sagda 14 § 1 
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behandlar nämligen blott republikens presidents rätt att besluta , 

att en landskapslag skall förfalla. Då landskapiförordningarna 

icke föredragas för republikens president, är det icke påkallat 

att stadga om dem i detta sammanhang. Man kan visserligen tänka 

sig, att landskapsstyrelsen skulle utfärda från rikets stadganden 

avvikande stadganden i landskap sförordning ehuru stadgandena ära 

av rikslagstiftningsnatur, eftersom endast Ålandsdelegationens 

utlåtande erfordras vid antagandet av landskapsförordningar (13 § 

3 mom., 33 §). Skulle ett sådant s,tadgande utfärdas trots Ålands

delegationens avstyrkande, synes stadgandet vara att betrakta . som 

en nulli tet. Av sto.ra utskottets betänkande m 13/i961 framgår do ck, 

att utskottet i denna fråga varit av den åsikten, att sådana stad~ 

ganden endast kunna ingå i landskapslag. Tidigar e vederbörligen 

utfärdade landskapsförordningar, t.ex. folkskolförordningen, vis a 

likväl, att Ålandsdelegationen i detta avseende intagit samma 

ståndpunkt som landskapsstyrelsen stannat för. 

Landskapssty.relsen anser sålunda, att de i framställning Ng 9/19 

ur lagför$laget utelämnade stadgandena, som sedermera skulle int~ 

gas i landskapsförordning, voro av den natur, att Landstinget hade 

varit berättigat att delegera lagstiftningsrätten beträffande dem. 

Om Landstinget däremot icke önskar delegera lagstiftningsrätten 

på landskapsstyrelsen, ·vilket måhända kan utläsas av Landstinget s 

lp,gutskotts beillänkande (5/1961), så är det fråga om prövning och 

icke lagtolkning. I det avseende återstår blott för landskapssty

relsen att erinra om, att möjligheten att utfärda landskapsför

ordningar enligt landskapsstyrelsens åsikt b orde utnyttjas i så

dana fall, där detaljföreskrifterna måhända ofta ko mma att ändras ' 

på grund av ändrade förhållanden, den tekniska utveckl ingen, för

ändrat penningvärde o.s.v. 

Ehuru Landstinget i den aktuella lagstiftningsfrågan intagit en 

annan inställning än tidigare utan att angiva, om en bestående 

förändring av fördelningen av lagstiftningsbehörigheten avses, h ar 

, Landskaps styrelsen ansett, att det nya förslaget till landskaps

lag om härbärgerings- och . förplägningsrörelser bör utarbetas med 

beaktande av Landstingets hemställningskläm och stora utskottets 

motivering. Det ti diga:re lagf örslage.t omfattade 50 paragraf er och 

var avsett att komple t teras med en förordning omfattande 31 para

graf er. Då Landstingets stora utskott ans ått, att "ett fler tal 
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stadganden----hade bort ingå i själva lagen" synes det föga 

ändamålsenligt att utfärda återstående stadganden i en särskild 

landskapsförordning, vilket blott skulle leda till av lagutskot-
, ' 

tet redan påtalad olägenhet av två författningar för samma verk

samhetsområde. Landskapsstyrelsen har därför ansett lämpligast 

att intaga samtliga stadganden från rikets förord~ing (FFS 108/60) 

i lagförslaget, ehuru landskapsstyrelsen anser, att lagtexten i 

sådant fall belastas med i det sammanhanget onödiga detaljstad

ganden. 

De på området för närvarande i landskapet gällande författ

ningarna, Ålands landstings beslut den 11 juli 1924 om antagande 

av förordningen angående hållande av värdshus, natthärbärge, 

kafe, bi l jard och kägelbana, given den 28 j anuar,i 1922 (13/24) 

och Ålands la..ndskapsnämnds beslut den 3 maj 1934 angående ord

rrbgsstadga för hållande av värdshus, pensionat, natthärbärge, 

kaf'e, biljard och kägelbana (6/34) jämte i den sistnämnda senare 

vidtagen ändring (14/45) kunna på detta sätt båda upphävas me~ 

del st landskapslagen. 

Detaljmotivering. 

Uppdelningen av härbärgerings- och förplägnin gsrörelser i 

skilda kategorier och klasser har betydelse, dels för kundkret

sen, som av benämningen på rörel~en bör kunna få en uppfattning 
' . 

om rörelsens standard och avgifter, dels för fastställande av 

stämpelskatt vid beviljande av tillstånd. Det är ur båda syn-
. ' 

punkterna skäl att i stort sett bibehålla den indelning av rö

relserna, som är vedertagen sedan gammalt. I riket har dock tred

je k l assen av matserveringar och kafeer slopats, vi l ket land

skapsstyrelsen också gått in för i förslaget. För kategorierna 

resandehem och natthärbärge är stämpelskatten densamma, varför 

gränsdragningen mellan dessa kategorier kan föres l ås avvikande 

i förslaget utan att intäkterna av stämpelskatten påverkas här

av. Det synes mera praktiskt att till den förstnämnda kategorin 

hänföra sådana anläggningar, som avse inkvartering enskilt eller 

familjevis, och till den s~nare blott sådana, som .avse massin

kvartering, :Benämningarna "re sandehem" och "natt.härbärge" före

slås utbytta mot "pens i onat" och "vandrarhem" såsom mera all-

mänt förekommande i landskapet. Motell och semesterstugor komma 

enligt ovannämnda pr inciper att hänföras till kategorin pensionat. 
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Hållande av campingområde är enligt rikets förordning icke r eg 

lementerad näring. Då li.kväl turismen har mycket stor betydelse 

i landskapet och de campingrörelser, .som inrättas här, borde und e 

gå någon form av kontroll, har landskapsstyrelsen ansett det vara 

skäl att hänföra egentliga campingområden till en kategori av rö -

relser, som förutsätta näringstillstånd, medan annat upplåtande 

av plats för camping i mera primitiv form skulle vara fri näring , 

För turister skulle skillnaden påvisas genom fastställande av s .k, 

campingskylt för godkända campingområden medan andra områden finge 
markeras endast med tältplatss~ylt. 

I jäfilförelse med tidigare gällande stadganden ära förändringar~ 
i lagstiftningen närmast att anse som kompletteringar och förtyd

li ganden, varjämte detaljföre.skrifterna utökats betydligt. Kraven 
på säkerhet, hygien och ordning ära strä~ga och övervakningen skal 

vara effektiv. Lokala kompletterande bestämmelser kunna enligt f ör 
slaget ytterligare utfärdas. 

Rikets förordning trädde i kraft den 1 april 1960. Då det är be 

tydelsefullt, att den nya lagen träder i kraft så snart som möjl i g 

föreslår landskapsstyrelsen, att den skulle träda i kraft den 1 

juni 1962. Tidigare verksamma rörelser äga ställa sig de nya bes tä. 

melserna till efterrättelse, dock med det undantaget, att ändri ng~ 

som förutsätta ingrepp i byggnadskonstruktionen, icke· behöva vid

tagas. Näringsidkare som icke tidigare behövt söka ~illstånd, skal 

då den nya lagen fordrar det, ansöka därom före utgången av år 1 96 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen 

vördsamt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
' 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 §. 

Bedrivande av härbärgerings- och förplägningsrörelse är med 

nedan stadgade undantag till åtet endast med tillstånd av land

skapsstyrelsen på i tillståndsbeslutet angivna villkor samt med 

iakttagande av stadgandena i denna landskapslag och med stöd av 
densamma utfärdade bestämmelser. 

2 §. 
Syftet med härbärgeringsrörelse är att tillhandahålla gäster 

möblerade rum för härbärgering, antingen med eller utan servering 
av mat eller förfriskningar. 

Härbärgeringsrörelser ära hotell, pensionat och vandrarhem. 

Hotell är en härbärgeringsrörelse, som uppfyller höga anspråk 

och är förenad med en restaurang av första klass eller med ser

vering av mat och förfriskningar av motsvarande kvalitet för till
godoseende av hotellgästernas behov. 

Pensionat är en under denna benämning eller benämni ngen resan

dehem, motell, turisthärbärge, gästhem eller annan liknande be- . 
nämning bedriven härbärgeringsrörelse, som uppfyl l er medelhöga 

' ' 

aDspråk, så ock rörelse, som avser uthyrning av semesterstugor. 

Vandrarhem är en till standarden anspråkslös härbärgerings

rörelse, bedriven under denna benämning eller ben~mningen natt

härbärge eller annan liknande benämning, i huvudsak med anlitande 

av samfälld inkva.Y'tering eller för masshärbärge.ring. 

Om servering av mat och förfriskningar i samband med annan här

bärgeringsrörelse än hotell, därest denna verksamhet icke bedri

ves i form av särskilt klassificerad förplägningsrörelse, gäller 

i tillämpliga delar vad nedan stadgas om matservering och kafe 
av andra klasB. 

3 §. 
Syftet med förplägningsrörelse är att i lägenhet eller på 

plats, som har reserverats för detta ändamål, servera al l mänhe
ten mat eller förfriskningar. 

Förplägningsrörelser ära restaurang, matservering och kafe. 

Restaurang är en förplägningsrörelse av hög standand där sär

skild uppmärksamhet fästes vid matens kvalitet och dess servering 
samt kundernas triv sel. 

Matservering är en under denna benämning el l er under benämningen 

matbar, folkkök, matsal eller annan l i knande benämning bedriven 

förplägningsrörelse, som motsvarar medelhöga anspråk och vars syfte 
huvudsakligen är att servera mat. 

Kafe är en under denna benämning eller under benämningen kaffe

stuga, kaffebar el ler annan liknande benämning bedriven f örpläg....:. 

ningsrörelse, där huvudsakligen kaffe, te eller andra förfrisk

ningar med eller utan bakverk eller smörgåsar serveras. Kaf e må 

av landskapsstyrelsen såvida rörelsen förfogar över tillräckliga 
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godtagbara matlagnings- och förvaringsutrymmen, även beviljas 

tillstånd till servering av mat. 

Såsom bedrivande av i denna paragraf avsedd förplägni ngsrö

rel se betraktas servering av mat och förfriskningar endast i de t 

fall att i samband med försäljningsställ e t bordsutrymme.. för mer 

än 15 personer står till buds eller att serveringen försiggår i 

för rörelsen reserverat slutet rum eller att rörelsen omfattar 

servering av matportioner. 

4 §. 
Campingrörelse kal las sådan härbärgeringsr~rel se, som avser 

uthyrning av tältplatser eller p l atser för campingvagnar med 

ti l lgång till bekvämligheter såsom avträden, toalettrum, kokhus 

och kioskföreäljning. 

Campingröralse, som drives i samband med i 2 eller 3 § nämnd 

r örelse, anses icke såsom särskild rörelse. 

,Såsom campingrörelse räknas icke upplåtande av tältplats elle r 

plats för campi ngvagn för sammanlagt högst 10 säl l skap eller såd 811 

tältplats, även om den är större, där inga bekvämligheter erbju

das besökarna. För sådan rörelse må benämningen campingplats el ler 

liknande benämning icke användas. 

5 §. 
Restauranger~a, matserveringarna och kaf eerna indelas med 

'· 
undantag av de förplägningsrörelser, som avses i 6 § 1 mom. och 

9 §, enligt deras kvalitativa nivå i två klasser. Då klassifice

ringen första gången fastställes, skall avseende fästas vid den 

standard, som kommer till synes i rörelsens lägenhet, inredning 

och möblering samt dess betjäningsmöjligheter och, då rörelsen 

klassfic eras på nytt, därjämte vid den nivå, på vilken rörelsen 

har bedrivits och i framtiden kan antagas komma att bedrivas. 

6 §. 
Bedrive s i l ägenhet, som är i registrerad föreni ngs· besittni ng , 

förplägningsrörelse, i vilken endast medlem i föreningen och med

lems högst tre personliga gäster mottagas som kunder, må land

skapsstyrelsen på ansökan av för~ningen godkänna rörelsen som ,. 
klubbrestaurang. 

Har klubbrestaurangs ägare eller innehavare icke beviljats 

til l stånd att bedriva allmän förplägningsrörelse, må klubbrestau

rangen icke anlitas för annat än i 1 mom. nämnt ändamål. 

7 §. 
På förplägningsrörelse vid station för land-, sjö- eller luft

trafik tillämpas stadgandena i denna lag med de undantag' som för

anledas av fortskaffningsmedlens gång och allmänhetens korta uppe

hållstid vid stationerna. Landskapsstyrelsen skall i tillståndsre- · 

solutionen, då sökanden anhåller därom, efter att hava hört i 17 § 

avsedda nämnd, avgöra, huruvida och på vilka villkor det på tra

fikstationen skall vara tillätet , att med samtycke av trafiksta

tionens innehavare anordna servering av mat och förfriskningar 

även annorstädes än i den för ändamålet godkända lägenheten. 

8 §. 
Om bedrivande av förplägningsrörelse på passagerarfartyg och 

sökande av näringstillstånd för detta ändamål gäller i tillämp

liga delar, vad i denna lag stadgas. Då fråga är om annat fort

skaffningsmedel, erfordras icke tillstånd för att servera passa

gerarna mat och förfriskningar. 

9 §. 
För tillfälligt bedri.vande av förplägningsrörelse skall till

stånd sökas hos landskapsstyrelsen, därest bedrivandet av rörel

sen kommer att fortgå under längre tid än 15 dagar eller alkohol

drycker komma att utskänkas, samt i övriga fall skriftlig anmälan 

göras hos polis- och hälsovårdsmynd i gheterna. Vid beviljande av 

tillstånd må avvikelse äga rum från stadgandena i denna lag samt 

sådana lättnader beviljas, som med hänsyn till rörelsens till

fälliga natur och de tillbudsstående möjligheterna befinnas lämp

liga. 

Landskapsstyrelsen må bevilja förplägningsrörelse tillstånd att 

tillfälligt anordna servering även i andra än de för servering god

kända lokaliteterna. 

10 §. 
Från förplägningsrörelse må under öppenhållningstiden även till 

förtäring annorstädes utgivas maträtter och förfriskningar, som 

där serveras, likväl icke alkoholdrycker. 

11 §. 
Affär för utsändning av mat är en rörelse, därifrån färdig mat, 

kaffe, te eller andra förfriskningar utsändas till förtäring an

norstädes. 

För bedrivande av i 1 mom. nämnd rörelse erfordras icke till

stånd, men skriftlig anmälan därom skall före verksamhetens början 
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göras hos polis- och hälsovärdsmyndigheterna. Rörelsen skall 

upphöra med sin utsändning eller övriga verksamhet senast klocl:~ 
22. 

Om kiosk eller därmed jämförligt försäljningsställe, som ser
verar mat eller ~örfriskningar och som enligt 3 § 6 mom. denna 

lag icke är förplägningsrörelse, skall före verksamhetens början 

skriftlig anmälan göras till polis- och hä],.sovärdsmyndighet erna. 
12 §. 

Stadgandena i denna lag tillämpas icke: 

1) på semesterby, hem för mödrar eller annat liknande vilo
eller rekreationshem, som avser värd eller understöd samt icke 

heller på avgiftsfri eller med ringa avgift belagd härbärgering 
av hemlösa i samma syfte; 

2) på sådant tillfälligt härbärgeringsställe, som huvudsak
ligen avser härbärgering av skolungdom samt medlemmar i ung

doms-, idrotts-, exkursions- och andra sådana organisationer, 

såvida rörelsen vid härbärgeringsstället icke avser förtjänst; 

3) på sådan tältplats, som icke enligt 4 § betraktas som cam
pingrörelse; 

4) på tillfällig härbärgering av gäster; ej heller 

5) på sådana värdanstalter för sjuka samt därmed jämförliga 
ans tal ter, för vilkas .upprätthållande erfordI'.as särskilt till
stånd. 

Angående l 1, 2, 3 och 4 punkterna avsedd härbärgeringsverk
samhet, i sistnämnda fall, därest verks·amheten fortgår längre 

tid än 7 dagar, skall likväl på förhand skriftlig anmälan göras 

till vederbörande polis-, bran.d- och hälsovårdsmyndighet er, vil

ka, därest de anse skäl föreligga, böra be~iktiga den för härbär

gering avsedda lägenheten och övriga anordningar i samband därmed . 

Konstateras vid besiktningen eller senare omständigheter, som äro 

ägnade att äventyra person- eller brandsäkerheten elle+ kunna sa

nitära brister påvisas, och avhjälpas icke dessa missförhållanden 

inom den av vederbörande myndighet utsatta t ,iden samt i enlighet 

med denna myndighets anvisningar,.mä landskapsstyrelsen förbjuda. 

användningen av lägenheten, platsen eller anordningarna i sam
band därmed för sådant ändamål. 

13 §. ' 

Bedrives i enskilt hem förväTvsverksamhet, vars syfte är att 
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tillhandahålla andra än egna släktingar möblerade rum, skall, därest 

högst fem rum hava upplåtits till boningsrum för gäster, sådan 

verksamhet icke anses som härbärgeringsrörelse, ej heller erfordras 

därför tillstånd, såvida icke lägenheten försetts med utåt syn-

ligt tillkännagivande. 
Lag samma vare, om rörelse för uthyrning av semesterstugor, 

därest högst fem frän varandra avskilda eller avskiljbara bostä

der upplåtits för gäster. 

14 §. 
Stadgandena i denna lag tillämpas icke: 

1) på i enskilt hem eller därmed jämförlig enskild lägenhet, 

såsom förening eller klubb tillhöriglägenhet, bedriven förvärvs

verksamhet, som avser daglie eller på fastställda tider fortgåen

de servering av mat och förfriskningar, om sådan servering bedri

ves endast mellan klockan 7 och klockan 21 samt de dagliga besö

karnas antal i allmänhet icke är större än 15. 

2) på centralmatservering eller centralkök i bostadshus med 

servering endast för husets invånare; 

3) på servering i lägenhet, som är i statens, landskapets, kom

muns eller annan arbetsgivares besittning, då serveringen anord

nas för arbetsgivarens personal och deras gäster, även om serve

ringen har överlåtits till annan, därest icke rörelsen eljest be

drives på sådant sätt, att den är jämförlig med förplägningsrörel

se, för vars bedrivande tillstånd skall sökas; ej heller 

4) på förplägningsrörelse på tillfällig eller rörlig arbets

plats, såsom i samband med byggnads- eller vägarbetsplats, därest 

kunderna äro arbetstagare vid arbetsplatsen. 

2 kap. 

Om sökande av tillstånd. 

15 §. 
Tillstånd till bedrivande av härbärgerings- och förplägnings

rörelse må beviljas finsk medborgare som åtnjuter medborgerligt 

förtroende och råder över sig och sin egendom .och som är känd för 

redbarhet .. och tillförlitlighet, s'amt finskt aktie bolag, finskt an

dels lag, finsk förening eller annan registrerad finsk sammanslut

ning, i vilka ordföranden i styrelsen eller de ansvariga bolags

männen och verkställande direktören äro personer, som åtnjuta 

medborgerligt förtroende och äro kända för redbarhet och tillför

litlighet samt råda över sig och sin egendom, ävensom staten, 



landskapet, kommun, församling och annat offentligträttsligt 

samfund. 

S~kande skall uppfylla i 3 § landskapslagen den 10 april 1957 
om ratt att idka näring i landskapet Åland (11/57) 

t 
··tt stadgade för-

u sa nir1 d" · k gar, ar ic e landskapsstyrelsen särskilt b ·1 k evi jat SÖ-

anden tillstånd till näringsutövning i landskapet enligt 4 § 
sagda lag. 

Ovan i 1 mom. nämnt tillstånd skall sökas skriftligt hos land-

skapsstyrelsen. Tillstånd till bedrivande av .Do" l" · .. ~ rp agningsrorels e 

ombord på passagerarfartyg skall sökas hos landsk t 1 . .. . apss yre sen, om 
fartyget ar registrerat inom landskapet Åland 11 f . .. . , e er, om artyget 
icke ar registrerat, ifall dess faktiska hemort är inom land k . s ape-

Till stånd må på ansökan beviljas även för viss tid 
tillfälle ' för viss t 

eller fortgående för vissa dagar eller vissa gånger i 

månaden. 

16 §. 
Vid sökande av tillstånd till bedrivande av i landskapslagen 

härbärgerings- och förplägninP0 sro"relser avsedd rörelse skal l i 

ansökning~n uppgivas: 

1) rörelsens art, det namn, under vilket den skall bedriva s 

kommunen, till vilken den kommer att vara förlagd h d d' 

) 
. .. , oc ess a r ess, 

2 huruvida sokanden har för avsikt tt ... 1 å · n.. · a S Ja V S som ansvarig 
Iorestånd~e ~örestå rörelsen eller huruvida föreståndarskapet, 

då detta ar foreskrivet eller tillåtet, har anförtrotts annan an

svarig föreståndare• 
' 

3) huruvida avsikten är 

4) sökandens, ansvariga 

att utskänka alkoholdrycker; samt 

föreståndarnas och, då sökande är bo lag 

andelslag, förening eller annan sammanslutning, styrelseordföran

dens, de ansvariga bolagsmännens oc h verkställande direktörens 

namn, yrke och boningsort. 

Har sökanden för avsikt att med stöd av tillstånd, sDm skall 

anskaffas skilt för sig, i samband med bedrivandet av rörelsen 

anordna tillställningar, vim vilka gästerna hava tillåtelse att 

dansa el l er önskar man i b d d .. ' sam an me rorelsen anordna förestäl l-

ningar, förevisningar eller sammankomster, må sökanden anhålla 

om godkännande av lägenheten för dessa ändamål. 

Till ansökningen skola fogas: 

1) avskrift av bo l agsordningen eller stadgarna och utdraa ur 

handels- förenings- eller annat register,då 
6 

sökanden är bolag, 

andelslag, förening eller annan sammanslutning; 
2) intyg över att enskild näringsidkare är finsk medborgare, 

samt över, att han och hans ställföreträdare eller, då näringen 

idkas av bolag, andelsla~, förening eller annan sammanslutning, 

över att styrelseordföranden och verkställande direktören samt 

de ansvariga bolagsmännen ävensom den a~svariga föreståndaren och 

hans ställföreträdare åtnjuta medborgerligt förtroende, samt rå

da över sig och sin egendom, ävensom intyg däröver, att ägaren, 

därest han är ansvari g föreståndare för rörelsen och de övriga 

för rörelsen ansvariga personerna även i övrigt uppfylla de vill-

kor, som stadgas i 29 §; 
3) utredning om att sökanden är berättigad att idka näring i 

landskapet; 
4) skriftligt samtycke till att övertaga uppgift, då f r åga är 

om annan ansvarig föreståndare än ägaren; 
5) utredni ng, som klarlägger, i huru beskaffad byggnad och lä-

genhet samt i vilken våning rörelsen är avsedd att bedrivas även

som sökandens rätt att förfoga över affärslägenheten; 

6) fullständig, i skala 1: 100 uppgjord planritning i fyra 

exemplar över lägenheten jämte tillhörande lagerutrymmen, för

varingsrum, tamburer och utgångar ävensom belysnings- och ven

tilationsanordningar samt då fråga är om rörelse eller lägenhet 

i andra våningen eller i ännu högre våning, även profilritning 

över byggnaden i nödiga delar; och 
7) redogörelse i fyra exemplar för rummens antal, rymdj_nne-

håll och tillämnade disposition samt i fråga om vart och ett av 

de rum, som äro avsedda att bebos av gäster, antalet personer, 

för vilka rummet är avsett, ävensom redogörelse för köksutrymmen, 

förvaringsrum, badrum, toalettrum, tamburer jämte till gata eller 

gård ledande trappor och u tgångar samt övriga med hänsyn till rö

relsens art eventuellt erforderliga specialanordningar. 

17 §. 
Efter att hava mottagit ansökningen skall landskapsstyrelsen 

om de i 15 . §nämnda personerna införskaffa utlåtande av vederbö

rande polismyndighet och, därest avsikten är att i samband med 

rörelsen bedriva utskänkning av a+koholdrycker, av alkoholbolaget. 

Landskapsstyrelsen skall omedelbart förkasta ansökningen, där

est den på grund av själva ansökningen eller ovru1 i 1 mom. nämnda 



utlåtanden finner, att ansökan icke kan bifallas. I annat fall 

skall landskapsstyrelsen förordna om syn av affärslägenheten 

omedelbart eller efter det lägenheten blivit färdig och inredd. 

Syn skall förrättas av en nämnd, til l vilken höra polisc·hefen . 

eller av honom utsedd polisman, som hör till befälet, i egenskap 

av sammankallare, en läkare i kommunens tjänst eller annan av 

hälsovårdsnämnden utsedd företrädare och brandehefen eller av 

honom utsedd person. Nämnden må vid behov höra sakkunniga. 

18 §. 
Den i 17 § 2 mom. förutsatta nämnden skall i sitt utlåtande 

fastslå, huruvida lägenheten jämte inventarier och anordningar 

överensstämmer med de till ansökningen fogade ritningarna och 

utredningarna, rörelsens största tillåtna kund,antal och huruvida 

rörel,sen uppfyller villkoren i denna lag, ävensom framställa fö r

slag om rörelsens art och klass. Tillika skall näm.hden yttra sig 

om möjligen av sökanden hegärda lättnader och om möjli ga al terna

ti v samt framställa förslag till ändringar, vilka före ansök

ningens godkännande borde verkställas i lägenheten eller med av
seende å dess anordningar, inredning eller möblering . 

19 §. 
På anmållan av sökanden må, sedan den i 17 ,§ avsedda nämnden 

har avgivit sitt utlåtande, polismyndigheten, därest rörelsen 

och sökanden uppenbart uppfylla villkoren i denna lag , tillåta 

provisoriskt öppenhållande av rörelsen, tills landskapsstyrel sen 
har avgjort ansökningen om näringstillstånd. 

20 §. 
Tillstånd .till bedri' ~r d h"" b .. ,an e av ar argerings- eller förplägnings-

rörelse skall beviljas, därest , förutsättningarna för beviljande av' 

tillstånd i enlighet med denna lag och med stöd därav utfärdade 
föreskrifter äro för handen. 

I tillståndsresolution skall angivas, för vem tillstånd8 t har 

bevilj ats, rörelsens art och klass, var rörelsen är belägen~ den 

affärslägenhet, som har godkänts för ändamålet, under vilket fi r

manamn rörelsen skall bedrivas samt rörelsens ansvariga före
ståndare och hans ställföreträdare ävensom då fr.<l.a ·· ' ao a ar om samman-
s l utning, styrelseordföranden och verkställande direktören då 

. ' 
sådan är tillsatt. I resolutionen skall även angivas rörelsens 

största tillåtna kundantal. Till resolutionen skall fogas ett 

0?9 

exemplar av de till ansökningen f agade ritningarna och redo- 11 

görelser.na. 
Har läg enheten godkänts för i 1 § 2 mom. nämnt ändamål, skall 

detta nämnas i resolutionen. Resolutionen bör även innehålla öv

riga av landskapsstyrelsen utfärdade föreskrifter om rörelsen 

och dess bedrivande. 
En avskrift av resolutionen och ett exemplar av ritningarna 

och redogörelserna skola av landskapsstyrelsen tillställas po

lismyndigheten och hälsovårdsnämnden på orten. 

21 § . 
Näringstillståndet gäller endast den i resolutionen nämnda lä

genheten och ägaren. Överlåtes rörelsen till ny ägare, skall 

mottagaren, innan han är berättigad att fortsätta rörelsen, sö

ka tillstånd därtill, varvid i tillämpliga delar bör iakttagas, 

vad ovan är stadgat. Ny syn förrättas likväl icke i lägenheten, 

därest icke landskapsstyrelsen finner det av behovet _påkallat. 

Medan ansökningen är anhängig, är rörelsens fortsättande till

låtet endast i det fall, att för rörelsen har godkänts en ansva

rig föreståndare. 

Förening , som har erhållit tillstånd att hålla klubbrestaurang, 

må överlåta föreståndarskape.t för rörelsen till person eller sam

manslutning , som den anser lämplig och som landskapsstyrelsen har 

godkänt. Utskänkes i klubbrestaurang alkoholdrycker, skall land

skapsstyrelsen införskaffa alkoholbolaget~ utlåtande i saken. 

Är avsikten att överflytta i verksamhet varande rörelse till 

a.nnan lägenhet, att utvidga affärslägenheten, att ombilda rörel

sen till i denna lag nämnd rörelse av annat slag eller att i af

färslägenheten utföra från de godkända ritningarna avvikande änd

ringar i byggnadskonstruktionen, skall även i detta fall till

stånd till rörelsens bedrivande sökas. I dessa fall skall även 

ny syn av lägenheten förrättas, därest landskapsstyrelsen finner 

detta nödigt. 

22 §. 
Affärsidkares döds- eller konkursbo är utan nytt tillstånd be

rättigat att för avveckling fortsätta rörelsen under ett års tid 

räknat från näringsidkarens dödsdag eller från dagen för konkur
sens början. 

Har enskild affärsidkare avlidit, svarar för honom godkänd ställ-



·'"' företrädare eller ansvariga föreståndaren för rörelsen. Har ick ~ 
ställföreträdare eller ansvarig föreståndare blivit förordnad, 

åligger det den eller dem, som hava omhändertagit boet, att an

mäla hos polismyndighet, åt yem föreståndarskapet interimstiskt 

har överlåtits, och att inom två månader räknat från dödsdagen 

hos landskapsstyrelsen söka godkännande för ny ansvarig före
ståndare. 

Har affärsidkare r åX:at i konkurstillstånd oa.h önskar man fo rt 
l 

sätta rörelsen, skall/tillämpliga delar lända till efterrättelse 

vad i 2 mom. är stadgat, l~kväl så, att däri nämnda anmälan och 
ansökan ankomma på förvaltaren av konkursboet. Fataljetiderna 

räknas från den dag, då borgenärerna fattade beslut om rörelsens 
fortsättande. 

23 §. 

Den, som har erhållit tillstånd till bedrivande av rörelse, s 
avses i denna lag, skall före verkstamhetens början därom göra i 

landskapslagen angående rätt att idka näring i landskapet Åland 
föreskriven anmälan. 

I fråga om anmälan ti 11 handelsregistret om bedrivande av rö 
relse gäller, vad därom är särskilt stadgat. 

Upphör rörelse, skal l den, som bedrivit rörelsen, anmäla där
om hos landskapsstyrelsen inom två veckor. 

Bevi l jat tillstånd till bedrivande av rörelse skall anses hava1 

upphört att gä l la, om rörelsens verksamhet har varit avbruten und 

ett års tid, därest icke landkkapsstyrelsen på ansökan, som gjort 
.under loppet av denna tid,· medgi ver längre, avbrott. 

24 §. 
Skatteuppbördsman, förvaltare av statens penningmedel, allmän 

åklagare, tull- eller polisman eller annan innehavare av tjänst 

eller befattning, som på tjänstens vägnar skall behandla ärenden, 

vilka hänföra sig till övervakningen av i denna lag avsedd rörel

se, må icke bedriva sådan rörelse och icke heller var.a dess an

svariga föreståndare eller dennes ställföreträdare. I fråga om 

rätt för make och omyndiga barn till person, som innehar tjänst 

eller befattning av nämnda slag, att bedriva ifrågavarande röre l

se gäller, vad i landskapslagen angående rätt att idka näring i 
landskapet Åland därom stadgas. 

25 §. 
Vad i detta kapitel och 30 § 1 mom. samt 47 § 1 mom. är stad

gat om ordförande i styrelsen för sammanslutning, som bedriver 

härbärgerings- och förplägningsrörelse samt verkställande direk

tören för sådan sammanslutning, må icke tillämpas , därest den av 

sammanslutningen bedrivna härbärgerings- och förplägningsrörelsen 

i jämförelse med sammanslutningens huvudsakliga verksamhet är 

ringa. Likväl skall sammanslutning också i detta fall uppfylla 

i 15 § 2 mom. stadgade förutsättningar. 

Då 

3 kap. 

Om ansvaret för bedrivande av rörelsen. 

26 §. 

sammanslutning bedriver i denna lag avsedd näringsverksamhet, 

bör detta · .. ki' lt godkänd .ansvarig förestån-ske under ledning av sars .. .. 

dare. Såsom ansvarig föreståndare 

ningsrörelse, som äges av enskild 

annan person än ägaren. 
27 §. 

för härbärgerings- och forplag-

näringsidkare, må även godkännas 

Svarar för att rörelsen bedrives i enligAnsvarig föreståndare 
Och med stöd av densamma utfä~dade het med stadgandena i denna lag 

t .. · stadganden och föreskrifter. bestämmelser sam ovriga 
Ansvarig i··reståndare bör särskilt övervaka affärspersonalens 

Doå fråga a"r om förseelse, försummelse eller bristfälverksamhet. 
han eJ. kan förebygga eller rätta utan medverkan av lighet, som 

f å ansvar, sedan han därom anmält till ägaren. ägaren, är han fri r n 
· fo"reståndare skall draga försorg Rör els ens ägare eller ansvariga , 

om att rörelsen förfogar över övervakande personal i erforderligt 

antal. 
R~relsens ägare eller föreståndare må icke samtidie;t vara verk

sam såsom ansvarig föreståndare för två eller flera i denna ~ag 

avsedda rörelser, därest icke ansvaret är begränsat endast till 

å d för affärsverksamhetens ekonomiska sida. Ansvarig förest n are 
.. å h r endast i det fall olika avdelningar i samma rorelse m an va a - . ' 

att avd·elningarna äro förlagda till samma byggnadsgrupp och icke 

. 11 karaktär äro att betrakta , med hänsyn till sin omfattning e er 

som jämförliga med skilda rörelser. 

28 §. 
· å å f t"ll i· ng av ägaren godkänna flera Landskapsstyrelsen m p rams a n .· 



ansvariga föreståndare för rörelsen, vilkas åligganden fördelas 

på så sätt, att en ansvarig föreståndare tillsättes skilt för s it 

för ekonomi-, serverings- el l er härbärgeringsverksamheten. Är rö~ 

re l sen omfattande eller bedrives den i ol ika våni ngar el ler på 

olika avdelningar, må ansvaret begränsas till en viss en~yd i gt 

fastställd del därav. 

Landskapsstyrelsen må förordna, att den ansvariga föreståndare 

skall hava en ställföreträdare, som ansvarar för rörelsen, då 

den ansvariga föreståndaren är frånvarande eller har förfal l . Det 

ansvariga föreståndaren må hava f l era ställföreträdare. Omfattar 

röre l sen utskänkning av alkoholdrycker, bör den ansvariga före
ståndaren alltid hava ställföreträdare. 

29 §. 
Av ansvarig föreståndare fordras: 

1) att han är f i nsk medborgare; 

2) att han åtnjuter medborgerligt förtroende samt råder över s 

och sin egendom ävensom är känd för redbarhet och tillförlitlighe 

3) att han har erforderlig erfarenhet och yrkeskunnighet för 

skötseln av ifrågavarande rörelse eller avdelning därav; 

4) att han är förtrogen med stadgandena om ifrågavarande fac k; 
och 

5) att han med , hänsyn till sin tidigare verksamhet och sina 

personliga egenskaper måste anses lämpad att handhava ansvarig 
föreståndares åligganden. 

Föreligger särskilt skäl, må landskapsstyrelsen såsom ansvar ig 

föreståndare godkänna även annan än finsk medborgare, därest den 
föres l agna uppfyl ler ovm1närnnda f ordri ngar. 

Landskapsstyrelsen skall om ansvarig föreståndare införskaffa 

vederbörande polismyndighets och, därest avsikten är att rörels en 

skall omfatta utskänkning av alkoholdrycker , alkoho l bo l agets ut
låtande. 

På ställ företrädar e för ansvarig föreståndare skal l ti llämpas 

vad ovan i denna paragraf stadgas om ansvarig föreståndare. 

30 §. 
Avgår den ansvariga föreståndaren, styrelseordföranden eller 

verkställande direktören i sammanslutning eller upphöra de annars 

att handhava sin befattning, skall ansökan om godkännande av ny 

person inom två månader inlämnas till landskapsstyrelsen. 

Saknas ansvarig föreståndare, skall hans ställföreträdare, eller, 

om sådan icke finnes eller har förfall, enskild affärsidkare, sam

manslutnings verkställande direktör, eller, om sådan icke finnes, 

ordföranden i styrelsen eller annat motsvarande organ ansvara för 

skötseln av rö~elsen. 

4 kap. 
Om rörelsens öppenhållningstid och bedrivande. 

31 §. 
Förplägningsrörelse må öppnas tidigast klockan 5. 
Restaurang av första klas.s, i samband med hotell godkänd annan 

förplägningsrörelse och klubbrestaurang samt kaf€ av första klass 

må öppenhållas ti 11 klockan 1, restaurang av m1dra klass och mat

servering av första klass till klockan 24 och matservering av and

ra klass och kafe av andra k l ass till klockan 23. 

32 §. 
Polismyndigheten på orten är berättigad att på ansökan till

fälligt förlänga öppenhållningstid. 

Landskapsstyrelsen har befogenhet att på ansökan på viss tid 

förlänga öppenhållningstid. Gäller ansökningen rörelse, som om

fattar utskänkning av alkoholdrycker,. skall utlåtande införskaf

fas av alkohol bolaget. 

Landskapsstyrelsen må bevilja tillstånd att nattetid öppenhålla 

sådan förplägningsrörelse, som icke omfattar servering av alko

holdrycker, för servering av mat och förfriskningar åt personer, 

som äro i tjänst denna tid på dygnet. 

Därest undantagsförhål landen eller, andr a särskilda skäl det 

kräva, har landskapsstyrelsen befogenbet att förkorta öppenhåll
ningstiden. 

Landskapsstyrelsen skall delgiva i denna paragraf nämnt beslut 

polismyndigheten på orten och, därest beslutet gäller rörelse, som 

omfattar utskänkning av alkoholdrycker, även alkoholbolaget. 
33 § ·. 

Nya kunder må förplägningsrörelse, som omfattar utskänkning av 

alkoholdrycker, mottaga senast 45 minuter och annan förplägnings

rörelse senast 30 minuter före rörelsens i 31 § stadgade stängnings
tid. 

Ti l l fäll ig eller varakt ig för l ängning av förp l ägningsrörelses 

öppenhållningstid berättigar ti l l motsvarande förlängning av serve-



J. 

ringstiden, men icke till mottagande av nya kunder senare än i 

1 mom. är stadgat, såvida icke den myndighet, som beviljat för

längning av öppenhål1ningstiden, annorlunda förordnat. 

Förplägningsrörelse, som omfattar utskänkning av a]_koholdrycke 

må icke upphöra med matserveringen, så länge serveringen av alko

holdrycker fortgår. 

34 §. 
På f örplägningsrörelse i samband med härbärgeringsrörelse skal 

tillämpas vad i 31, 3 2 och 33 §§ är stadgat. Utan hinder härav må 

dock mat och förfriskningar serveras i härbärgeringsrörelse och 
' campingrörelse åt där boende gäster. 

35. §. 
' Stadgandena i detta kapitel om öppenhållningstid och mottagand 

' 

av kunder gälla icke bedrivande av förplägningsrörelse på land- , 

vatten- och lufttrafikstationer. Landskapsstyrelsen skall beträf

fande sådan rörelses öppenhållande utfärda föreskrifter i till

ståndsresolution och senare vid behov genom särskilt beslut. 

36 §. 
I fråga om anordnande av offentliga och med dessa jämförliga 

tillställningar i samband med härbärgerings- och förplägningsrö 

relse skall iakttagas, vad därom är särskilt stadgat. 

För hållande av biljard i samband med härbärgerings- eller f ör 

plägningsröTelse skall anskaffas landskapsstyrelsens tillstår:rl. 

37 §. 
. Idkare av härbärgerings- el ler förplägningsrörelse samt rö

relsens personal är, därest med tanke på upprätthållandet av 

ordningen eller rörelsens kvalitativa nivå skäl ~ärtill före l ig

ger, berättigad att vägra person, som önskar bliva rörelsens kund1 

tillträde samt förvägra honom servering av mat, förfriskningar 

el l er alkoholdrycker och vid behov avlägsna honom. Berusad person 

må förvägras inträde i förplägningsrörelse. 

38 §. 
I härbärgerings- eller förplägningsrörelse må icke tjänstgöra 

person, som lider av sjukdom, vilken medför smittofara för all

mänheten, eller v i lken med skäl kan misstänkas för att vara smi t~ 

tobärare. I uppgifter, som omfatta betjänande av allmänheten, må 

icke nyttjas person, som icke åtnjuter medborgerligt förtroende . 

;. 08ä 
~_ flij 

Föreligger skäl att misstänka, att person i rörelses tjänst 

lider av ovan avsedd sjukdom eller är smittobärare, är han, 

därest ~garen eller vederbörande myndighet det kräver, skyldig 
att förete läkarintyg. 

39 §. 
I samband med härbärgerings- och förplägningsrörelse må icke 

varor saluföras eller i försäljningssyfte utställas utan polis
myndighetens tillstånd. 

Handelsrepresentant skall likväl tillåtas att i härbärgerings
rörelse utställa varor och mottaga beställningar. 

Idkare av härbärgerings- och förplägningsrörelse är berättigad 

att i sin affärslägenhet ordna sådan ringa försäljning,som hör 
till kundbetjäningen. 

40 §0 
Härbärgerings- eller fö rplägningsrörels es nam._n, reklamer, affäre

skyl tar eller annat dylikt må icke innehålla något, som är ägnat 

att skänka en v i lseledande bild av rörelsens art eller klassifice
ring. 

41 §. 

Stadgande~ i 33 § 3 mom.må icke utgöra hinder för försäljning 

av förnödenheter i campingrörelse till dem, som bo på campingom
rådet. 

5 kap. 
Om affärslägenheter. 

42 § . 
Förplägningsrörelse må icke bedrivas i 

bebott eller står i sådan förbindelse med 

lägenhet att sanitär olägenhet kan vållas 

rum, som samtidigt är 

bostads- eller annan 
därav. Likväl må för 

gäst i härbärgeringsrörelse anordnas servering i hans rum. 

Rum, som står i förbindelse med hand elsrörelse, må godkännas 
såsom lägenhet för förplägningsrörelse, och där må bedrivas i 

denna förordning avsedd förplägningsröre l se, därest icke därav 
vällas sanitär ol~genhet. 

43 §. 

I varje resanderum i härbärgeringsrörelse skall ·uppgift om rum
mets pris och betjäningsavgift vara synligt anbragt. 

I förplägningsrörelse skall en prislista tillhandahållas över 

de maträtter och drycker, som serveras. Av listan skall framgå, 
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-" ' · i huruvida betjäningsavgift uppbäres och dess storlek. 

Härbärgerings-. och förplägningsrörelse skall tillhandahålla 

räkning eller kvitto, då kund det begär. Rörelse, i vilken alko

holdrycker utskänkas, bör all tid tillhandahålla kund räkning eller 

kvitto, där även den uppbu~na betjäningsavgiften skall antecknas , 

om icke alkoholbolaget av särskilda skäl har beviljat befrielse 

därifrån. 

44 §. 
I härbärgeringsrör_els e må icke i samma rum eller i rum, som st· 

i :mmedelbar för-bindel se med varandra, inkvarteras personer av 

olika kön, därest de icke tillhöra samma familj. 

6 kap. 

Om tillsyn över näringsrörelserna. 

4~ §. 
Tillsynen över efterlevnaden av stadgandena i denna lag och 

med stöd av densamma utfärdade föreskrifter ankommer närmast på 

l andskapsstyr els en och polismyndigheterna, vilka i synnerhet bö ra1 

tillse, att ordning upprätth~lles och att stadgade öppenhällnine~ 

tider iakttagas. 
Landskapsstyrels en må på särskilda skäl efter framställning av 

polismyndig.het förordna, att förplägningsrörelse icke är berätti

gad att bereda person under 18 år tillträde. 

46 §. 
För härbärgerings- <UDh förplägningsrörelse må polismyndighet 

på eget initiativ eller på ansökan av den, som bedriver rörelsen , 

förordna honom själv eller person i hans tjänst till ordningsman , 

i fråga om vilken i tillämpliga delar gäller, vad om ordningsmän 

vid nöjestillställningar är stadgat. 

47 §. 
Landskapsstyrelsen skall föra särskilt register över de näring 

tillstånd, som beviljats med stöd av denna lag. Av registret bör 

framgå det namn, under vilket t•örelsen bedrives, rörelsens art oci 

klass, rörelsens adress och ägar~, samt, därest rörelsen äges av 

en sammanslutning, dess styrelseordförande och verkställande di

rektör, såvida sådan är utsedd, ävensom de ansvariga bolagsmänn en · 

I registret skall antecknas uppgifter om rörelsens affärslägenhet 

och tillåtna kundantal samt rörelsens ansvariga föreståndare och 

dessas· ställföreträdare ävensom Landskaps styrelsens åtgärder ifr å 

om rörelsen. 
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Landskapsstyrelsen skall utan dröjsmål översända uppgifter om 

alla anteckningar i registret till vederbörande polismyndighet 

och Ålands Turistförening r.f o 

Omf at"tar rörelse utskänkning av alkoholdrycker eller är avsikten 

att rörelse skall omfatta sådan utskänkning, skall landskapsstyrel

sen till alkoholbolaget översända uppgift om godkännande av ansva

rig föreståndare eller ställföreträdare för denne. 

Polismyndighet skall enligt uppgifterna från landskapsstyrelsen 

föra kortr·egister eller annan förteckning över rörelserna inom sitt 

distrikt. 

Har polismyndighet erhållit kännedom om, att någon av de i för

teckningen införda rörelserna har upphört med sin verksamhet, skall 

den därom anmäla till landskapsstyrelsen för anteckning i registret. 

Finner polismyndighet skäl föreligga att antaga, att rörelse av 

ifrågavarande slag har upphört, skall den därom anmäla till land
skapsstyrels en. 

48 §. 

I hotell och pensionat skall föras resandebok, vilken, eller 

vederbörlig avskrift därav, varje vecka skall företes för veder

börande polismyndighet. Formulär för resandeboken fastställes av 

landskapsstyrelsen. Av resanden själv ifyllt resandekort i enlig

het med av ministeriet för inrikesärendena fastställt formulär 

skall senast dagen efter resandes ankomst tillställas vederbörande 
myndighet. 

Vägrar resande att ifylla resandekort eller föreligger skäl att 

betvivla sanningsenligheten av hans · uppgifter, skall därom omedel

bart anmälas till polismyndigheten. 

I vandrarhem och campingrörelse föres endast i 1 mom. avsedd re

sandebok, vilken på anfordran uppvisas för polismyndighet. 

Resandebok och -kort, som avses i denna paragraf, skall affärs
idkaren själv anskaffa och bekosta. 

49 § 0 

Campingrörelse bör bedrivas så, att i omgivningen boende be
folkning icke orsakas olägenhet därav. 

För rörelsen skall finnas av polismyndi gheten godkända ordnings

regler, vilka mångfaldigas i sådant antal, att varje sällskap, som 
bebor området, kan erhålla ett exemplar av dem. 

50 §. 
Hotell bör. i fråga om lägenhet, inredning, snygghet, ordning, 

I 

I 



betjäningsnivå och skötsel motsvara höga krav. 

Hotell bör, därest icke dess samtliga resanderum äro utrustade 

med badrum eller dusch, förfoga över minst ett allmänt badrum fö r 
' 

varje påbörjad grupp av tolv rum, varvid de rum, som äro utrusta-

de med badrum eller dusch, icke beaktas. Varje resanderum bör var· 

utrustat med varmt och kallt rinnande vatten. 

Varje resanderum i hotell bör vara utrustat med vattenklo,sett 

och tvättställ. Är detta av särskilda skäl icke möjligt, bör i 

hotell i varje våning, som omfattar resanderum, för varje päbör jac 

grupp av tolY rum, vilka icke utrustats med vattenklosett, finna s 

skilda vattenklosetter för vartdera könet. 
' I hotell böra resanderummen vara utrustade med telefon. Är de t1' 

av särskilda skäl icke möjligt, bör varje våning, som omfattar re 

sanderum, vara utrustad med en fristående ljudisolerad telefon

kiosk. 

Därest särskilda skäl föreligga, som då hotellrörelsen är i 

verksamhet endast en del av året och främst betjänar turisttra

fiken, må ovan i denna paragraf fastställda fordringar nedsättas 

enligt landskapsstyrelsens prövning. 

Annan härbärgeringsrörelse än hotell bör i enlighet med _röre l

sens art- och omfattning förfoga över ett tillräckligt antal avträ

den, såvitt möjligt skilt för vartdera könet, samt tillräckliga 

tvättningsmöjligheter. 

51 §. 
Resanderummen jämte sängar och sängkläder samt badrummen, av

trädena, garderoberna , korridorerna och skrubbarna skola _alltid 

hållas rena' och snygga. Var je resande skall erhålla rena sängklä

der och handdukar. 

52 §. 
Härbärgeringsrörelses sovrum bör till rymdinnehållet vav.a minst 

12,5 kubikmeter för varje sovplats. Sovrummets golvyta bör vara 

minst 7 kvadratmeter, därest rummet har endast en sovplats, och i 

rum med två sovplatser minst 10 kvadratmeter. Anl itande av ti'll

fälliga extra bäddar i resanderum skall med resandenas _ tiamtycke 

vara tillåtet. Resanderum må icke anlitas för genomgång. 

Landskapsstyrelsen må, sedan den i 17 § 2 mom. avsedda nämnd en 
\ 

har avgivit utlåtande därom, bevilja tillstånd till reserver.ing av 

mindre rymdinnehåll än i 1 mom. stadgas för varje sovplats, därest 

det med ändamålsenliga anordningar drages försorg om en ventila- ' 
\ ' . 

tion, som i sanitärt hänseende är tillfredsställande, eller därest 

fråga är om användning av resanderum sommartid, samt i undantags~ 

fall även annars, därest vägande skäl därför prövas föreligga. I 

sistnämnda fall skall tillstånd likväl beviljas endast för viss 

tid. Då j_ detta moment avsett tillstånd beviljas, må landskapssty

relsen utfärda nödigbefunna närmare anvisningar om sovrummens in

redning och ventilationsanordningar. 

Resanderummen böra vara utrustade med dörrar, som kunna lås as. 

såväl inifrån som utifrån, samt med tillräcklig t stora och lämpligt 

placerade fönster, som insläppa direkt dagsljus och som kunna öpp

nas åtminstone delvis. Fönstren skola utrustas med anordningar, med 

vi~ka rummet kan mörkläggas. Resanderummen i hotell och resandeham 

,skola vara försedda med ringklocka eller annan godtagbar anordning 

för tillkallande av betjäning en samt med termometer. 

Då fråga är om vandrarhem eller natthärbärge, må landskapssty

relsen, sedan den i 17 § 2 mom. avsedda nämnden har avgivit utlå

tande därom, bevilja lättnader i de krav, som ställas i denna pa

ragraf, därest därav icke vållas uppenbara sanitära olägenheter 

och därest det med tanke på rörelsens art och omfattning är ända

målsenligt. 

53 §. 
Därest bristen på inkvarteringsutrymmen det nödvändigtvis krä

ver, är tillfäl lig inkvartering av gäster tillåten även i andra 

till härbärgeringsrörelsen hörapde rum än resanderum. Rum, där 

födoämnen förvaras eller beredas, må likväl icke anlitas såsom 

bostads- eller sovrum eller garderob-er för personal,erl, icke heller 

för genomgång till resanderummen. För allmänheten reserverade tam

burer, förhallar och korridorer må i cke anlitas för andra ändamål. 

54 §. 

Härbärgeri ngs- ·och förl'.lägningsrö-relse bör hava ett tillräck

ligt antal utgångar. Förfogar rörelsen över annan än första vå

ningen i byggnad, bör åtminstone ~n såsom utgång anlitad trappa 

vara förlagd till ett avskilt trapphuso I byggnad, som icke är 

brandsäker eller brandhärdig, må för resande eller personal av

sedda rum icke förläggas högre ~pp än till andra vånfngen. 

Utgång för allmänheten som leder ut ur atfärslägenheten, bör 

vara så bred, klar och fri från h i nder, att i fall av eldsvåda 

eller annat sådant nödläge möjligheten för allmänheten att snabbt 

och störningsfrit t avlägsna sig är tryggad. Vid bedömning av ut

gången och dess bredd bör till grund tagas affärslägenhetens till

låtna största k:Undantal. Har samma affärslägenhet flere utgångar, 
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skola de möjligheter att avlägsna sig beaktas, som utgångarna 

gemensamt erbjuda. Förena sig utgångarna från flere lägenheter 

eller lägenhetsdelar eller öppna sig mot samma utgång på flere 

olika ställen dörrar från flere rum, skall utgången till sin 

bredd på varje ställ~ motsvara det antal personer, som på ifråga~ 

varande ställe kan vara i behov av utgång. 

Utgången bör till sin bredd vara minst 80 cm och utgångarnas 

sammanlagda bredd för varje person, som det enligt tillståndsre

solutionen är tillåtet att giva tillträde i lägenheten, minst. 

8 mm. Vid fastställandet av möjligheterna att avlägsna sig må 

även beaktas förefintliga möjligheter att, om fara hotar, rädda 

sig genom lägenhetens fönster. 

])e trappor inom byggnaden, vilka anlitas såsom utgångar, böra 

likväl vara minst 120 cm breda. Äro trapporna ick~ raka och för

svårar detta deras anlitande, böra de hava i _motsvarande mån stör 

re bredd än den nämnda. 

Utgångsdörrarna böra lätt kunna öppnas utan lös nyckel inifrån 

i utgångsriktningen, och de må icke vara försed.da med säkerhets

kedja samt icke heller dubbeldörrars motsatta hälfter med sådan 

kantregel eller annan stängningsanordning, som icke är lätt att 

öppna. Ej heller må dörrar vara utrustade med . tillfäl_liga anord

ningar, som kunna stänga sig av sig själva eller försvåra öppnan

det eller stängandet av dörrarna. Vid fastställandet av dörrens 

bredd, må en av flere delar bestående dörrs med särskild regel

anordning stängda kantdel icke beaktas, därest icke regeln kan 

öppnas med ett enkelt grepp i ett tydligt synligt ~andtag. Ut

gångsdörrarnas fria öppning bör likväl vara minst 80 c m. 

55 §. 
Förplägningsrörelses för allmänheten reserverade lokaliteter 

böra hava tillräcklig ventilation. 

Förp_lägning srör,else är berättigad att bereda till träde åt högst 

lika många personer, som de för servering förbehållna lokali tet err 

sammanlagda golvyta omfattar fulla kvadratmeter, likväl icke fl erE 

än att varje person förfogar över minst 4 m3 luftrum. Har till

gången på frisk luft genom ventilationsanordningar eller på annat 

sätt särskilt effektivt tryggats, må undantagsvis även ett mind re 

kubikutrymme godkännas. Vid beräkningen av här avsedda ytor och 

utrymmen skall väggarnas och pelarnas andel avdragas . I restaural'l 

sals yta må icke medräknas tamburer, korridorer utanför restaural'l. 

-
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salen, lagerutrymmen l")ch annat dylikt. I restaurangsalens luft

rum må likväl medräknas luftrummet i hallar, öppna trappor, korri

dorer, kapprum och andra sådana delar av lägenheten i omedelbar 

och d?rrlös förbindelse med restaurangsalen. Vid fastställandet 

av förplägningsrörelses tillåtna kundantal böra även affärslägen-

hetens utgångar beaktas. 

56 §. 
Väggar och tak i förplägningsrörelses kök, diskrum, skänkrum 

och skafferier skola målas med tvättbar färg eller beläggas eller 

behandlas med tvättbart ämne. Golven skola täckas med plattor 

eller annat för vatten ogenomträngligt och lätt rengjort material. 

Väggar och tak i grönsaks-, rotfrukts- och flaskförråd ävensom 

i andra dylika lagerrum jämte till dessa rum ledande korridorer 

skola åtminstone målas med kalkfärg ell~r behandlas på .annat mot

svarande sätt och böra golvbeläggningarna i dessa rum vara lätta 

att hålla rena. Ventilationen·av utrymmen eller rum, som användas 

såsom livsmedelsförråd, bör vara tillräckligt effektiv. 

I förplägningsrörelses kök och andra arbetsrum bör belysningen 

vara tillräcklig och ventilationsanordningarna ändamålsenliga. 

57 §. 
Förplägningsrörelse bör för allmänhetens räkning förfoga över 

skilt avträde för vartdera könet, därest icke rörelsens kundantal 

underskrider 20, i vilket fall det är tillräck! i gt med ett avträde. 

Rörelse, som förfogar över minst 50 kundplatser, bör därjämte för

foga över ett särskilt avträde för personalen. Avträden·a böra till 

storleken rhch i fråga om anordningarna stå i rätt förhål'iande till 

rörelsens kundtal. Finne~ i byggnaden vattenledning, bör i samtliga 

avträden finnas tvättställ, därest icke sådant har anordnats skilt 

för sig. Ifrågavarande utrymmen skola placeras och dörrarna till 

dem anordnas på så sätt, att besöken i dem kunna ske så omärkligt 

som möjligt. Minst två dörrar böra skilja klosetten i avträdet 

från rörelsens rum och krridorer. 

När särskilda skäl så kräva, kan landskapsstyrelsen bevilja 

lättnader i fråga om föreskrifterna i 1 mom., men vaije rörelse 

bör förfoga över eller i dess omedelbara närhet finnas minst ett 

avträde. 

Avträdena och deras anordningar skola all tid hållas snygga och 

tvättningsförnödenhsterna i behörigt skick. Ventilationen i avträ

dena bör vara tillräckligt effektiv. 



58 §. 
Korridorer, tamburer, trappor och platsen framför ytterdörren 

samt gårdsplanen, därest för allmänheten avsedd dörr leder dit, 

böra efter skymningens inbrott vara tillräckligt upplysta ända 

till affårslägenhetens s~ängning. I härbärgeringsrörelses korri

dorer, tamburer och trappor bör hela natten finnas _ sådan belys

ning, att det är möjligt att utan fara röra sig där. 

,Landskaps,styrelsen må på förslag av den i 17 § 2 mom. avsedda 

nämnden föreskriva, att affärslägenheten helt eller delvis skall 

utrustas med reservbelysningsanordningar. 

59 §. 
Med tanke på eldsvåda sk-all i affirslägenhet finnas ett till

räckligt antal av brandmyndigheterna godkäm'da alarmanordningar och 

släckningsredskap, vilka alltid skola hålla s i skick. 

För affärslägenhetens dekorering med prydnader av papper ell e~ 

annat , lättantändligt material skall polismyndighets tillstånd sö

kas. Före beviljande av tillstånd sk-all polismyndighet rådgöra mec 

brandmyndigheterna. 

Till förplägningsrörelses lägenhet må icke medtagas luftballon[ 

som är fylld med antändlig gas, därest den är större än en ball o~ 

med en diameter av 30 cm. 

60 §. 
Vid samtliga rörelser bör för personalen finnas möjligheter at t 

tvätta sig samt skåp för förvaring av kläder. 

Större rörelser skola tillhandahålla personalen ett rum för tvä 

ning och påklädning. Rörelse, där flere än fyra personer av be

tjäningspersonalen äta samtidigt, bör förfoga över en särskild p er 

somalmatsal eller någon annan plats för personalens matserveri~g , 

som motsvarar sitt ändamål. 

61 §. 

De anläggningar på campingområde, som äro i nrymda ·i byggnader , 

böra uppfylla för pensionatsrörelse gällande krav. 

På campingområde skall finnas tillräcklig tillgång till dricks~ 

vatten. 

Campingområde må anläggas endast på torr och annars lämplig 

plats, som godkännes av den i 17 § 2 mom. avsedda nämnden. Innan 

området tages i bruk för ändamå l et, skall nämnden vid syn å om

rådet godkänna detsamma och därå befintliga anläggningar. 

62 §. 
Campingområde skall städse hällas städat och i hygieniskt till

fredsställande skick. Kärl och korgar för avfall böra finnas i 

tillräckligt antal utplacerade på området och skola tömmas efter 

behov. Avträden - skola noggrant efterses, så att de ej vålla obehag 

för rörelsens kunder eller kringboende. 

63 §. 
I 17 § 2 mom. avsedd nämnd skall förrätta förnyad syn i här

bärgerings- och förplägningsrörelses affärslägenhet vartannat eller, ·I 
därest landskapsstyrelsen i fråga om några kategorier av rörelser 

till åter detta, vart tredje år. Sagda nämnd skall även under mel

lantiderna mellan syneförrättningarna tillse, att de beviljade rät

tigheterna nyttjas på lagligt sätt samt att lag och utfärdade före

skrifter iakt t agas. Syn, som har förrättats ·i affärslägenhet en en

ligt 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 syneförrättning uppgjort protokoll 

insändas till landskapsstyrelsen. Med anledning av anmälningen 

skall l andskaps styr els en skrida till i ärendet eventuellt erforder

liga åtgärder. 

64 §. 
Hava i rörelse, som avses i denna lag yppat sig missbruk, sa- J 

nitära missförhållanden eller oordning, har rt:irelsens lägenhet eller I 
inventarier fått väsentligt förfalla eller har standarden i fråga 

om rörelsens mat eller serve:ring eller den publik, som anlitar rö

relsen, försämrats, har landskaps styr els en befogenhet att tilldela 

vederbörande tillrättavisning, nedflytta rörelsen till lägre art 

eller klass, inskränka rörelsens öppenhållningstid eller stänga rö

relsen eller den avdelning av rörelsen, där missförhål landena hava 

yppat sig, för viss tid. Äro missförhållandena av allvarligt slag 

eller fortfara e l ler upprepas de trots ovannämnda åtgär der må land

skap sstyre ls en helt och hål let stänga rörelsen eller avde l n i ng där-

av samt i motsvarande delar återkalla näringstil l ståndet. Är rörel

sen klubbrestaurang, skall . l andskapsstyr elsen efter omständi gheter-

na pröva, huruvida föreningens näringstillstånd skal l återkallas 

helt och hållet eller endast för vis~ tid eller endas t till den tid

punkt, då föreståndarskapet för rörelsen har överl åtits ti l l en av 

landskapsstyrelsen godkänd ny restauratör. Innan landskapsstyrelsen 

skrider ti l l i detta moment avsedd åtgärd, skall vederbörande höras. 



Har den, som bedriver affär för utsändning av mat, försummat 

att iakttaga de stadganden och föreskrifter, som gälla sådan rö 

relse, eller hava i rörelsen yppat sig missbruk, sanitära miss

förhållanden eller oordning, har polismyndigheten på orten befo

genhet att tilldela vederbörande varning. Äro missbruken och oora 

ningen av allvarl~gt slag eller fortfara eller upprepas de tro ts 

tilldelad varning, må landskapsstyrelsen på framställning av po

lismyndigheten på orten efter att hava hQrt näringsidkaren för

ordna om rörelsens upphörande för viss tid eller helt och :rållet . 

65 §. 
Visar sig ansvarig föreståndare, ställ~öreträdare _ för honom 

eller enskild näringsidkare eller, då rörelsen bedrives av bola ' g, 
andelslag, förening eller annan sammanslutning, styrelseordfö-

randen eller, därest särskild ve~kställande direktör har till

satts, denna olämplig för sin befattning, eller framgår det, at t 

de 3köta sin~ åligganden endast skenbart, skall landskapsstyrelse 

efter att hava hört vederbörande, återkalla sitt godkännande. 

Har enskild näringsidkare, genom domstolsutslag ådömts straff 

för brott, som gör honom olämplig att fortfarande bedriva rörel

sen eller är det icke möjligt för bolag, andelslag, förening el le. 

annan sammanslutning, som bedriver rörelse, att tillsätta sådan 

verkställande direktör eller ansvarig föreståndare, som landskaps 

styrelsen kan godkänna, skall landskapsstyrelsen, sedan ovannämnd· 

utslag har vunnit ~aga kraft, återkalla det beviljade närings

tillståndet. På samma sätt skall förfaras i det fall, att för en

skild nä~ingsidkare eller ansvarig föreståndare icke kan tillsä t

tas ställf©reträdare, som landskapsst~elsen kan g9dkänna. 

Ådömes i l mom. nämnd person straff för brott, som gör honom 

olämplig för sin befattning eller dömes han f?rlustig sitt med

borgerliga förtroende, skall polismyndigheten anmäla därom till 
landskapsstyrelsen. 

66 §. 
Om i 64 och 65 §§ nämnda åtgärder och domstolsutslag skall 

landskapsstyrelsen göra anteckning i det i 47 § nämnda registre t, 

samt om åtgärd drabbat rö,relse, som omfattar utskänkning av alko
holdrycker, anmäla därom till alkoholbolaget'. 

7 kap. 

Straffstadganden. 

67 §. 
Bedriver någon rörelse, som enligt denna lag, får bedrivas en

dast med tillstånd, utan att ha erhållit sådant, straffes han så

som i landskapslagen om rätt att idka näring i landskapet Åland 

$tadgas. 
Den, som i övrigt bryter mot stadgandena i denna lag eller med 

stöd av densamma utfärdade bestämmelser, straffes med högst ett

hundra dagsböter, därest icke annorstädes för brottet strängare 

straff är stadgat. 

8 kap. 

.Om ändrings sökande. 

68 §. 
Polismyndighets beslut med stöd av denna lag må överklagas hos 

länsstyrelsen inom trettio dagar räknat från delfåendet, men skall 

polismyndighetens beslut oavsett besvären likväl iakttagas, så

framt icke länsstyrelsen annorlunda förordnar. 

69 §. 
I landskapsstyrelsens utslag, varigenom någon tilldelats till

rättavisning, må ändring icke sökas. Annat utslag av landskaps

styrelsen ävensom länsstyrelsens utslag må överklagas hos högsta 

förvaltnhgsdomstolen inom trettio dagar räknat från delfåendet. 

Land skapsstyre :Sens och länsstyrelsens utslag gå oavsett besvären 

i verkställighet, s~framt icke landskapsstyrelsen eller länssty

relsen annorlunda förordnar. , 

9 kap. 

Särskilda stadganden. 

70 §. 
Med polismyndighet avses i denna lag polisinrättningen i Marie

hamn och länsman på landet. 

71 §. 
Angående stämpelskatt, som skall 8'.'läggas för i denna lag avsed

da tillstånd, gäller, vad därom är särskilt stadgat. 

72 §. 

Medför iakttagandet av denna lag eller föreskrifterna med stöd 

därav oskäliga kostnader eller avsevärd olägenhet vid näringens 

utövande, må landskapsstyrelsen i enskilda fall bevilja lättnader. 

73 §. 
Närmare best'::immelser angående verkställighet och tillämpning av 

denna lag utfärdas vid behov av landskapsstyrelsen. 
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. . ' '• Utöver vad i denna lag stadgas och med stöd av denaamma för e

skrivits, s~all föreskrifterna i kommunala reglementen iaktta

gas, såvida de icke stå i strid med denna lag. 

74 §. 
Då förplägningsrörelse, som är underkastad denna lag, delvis 

eller helt och hållet bedriv;es utomhus eller på ai;inan plats än 

i därför avsedd lägenhet, gäller i tillämpliga delar, vad om rö 

relsens bedrivande i lägenhet stadgas. 

75 §. 
För syneförrättning, som förrättas av i 17 § 2 mom. omförmäld 

nämnd, äro ägare av hotell och restaurang skyldiga att till var je · 

person, som avse ·-; i ändra momentet av sagda paragraf samt till 
I 

protokollföraren ... i ersättning för varje förrättningsdag erlägga 

1.100 mark samt ägare av annan rörelse 900 mark. För syneförrät t

ning, som nämnes i 63 § erlägga ägare av hotell och restaurang 

till varje förrättningsman och sakkunnig samt protokollföraren 

900 mark och ägare av annan rörelse 700 mark. På landsbygden skal: 

ägare av rörelse därjämte erlägga till ovannämnda personer ersätt 

ning för resekostnaderna enligt gällande st~dganden. 

76 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juni 1962 och genom densamma 

upphäves Ålands landstings beslut den 11 juli 1924 om antagande 

av förordningen angående hållande av värdshus, natthärbärge, 

kafe, biljard och kägelbana, given den 28 januari 1922 (13/24 ) 

samt Ålands landskaps nämnds beslut den 3 maj 1934 angående ord

ningsstadga för hållande av värdshus, pensionat, natthärbärge, 

kafe, biljard och kägelban~ (6/34). 
Stadgandena i denna lag gäl l a jämväl rörelse, som bedrives med 

stöd av före : lagens ikraftträdande beviljat näringstillstånd. Rö

relser som klassficerats som matserveringar och kafeer av tredj e 

klass i tillstärtdsresolutioner med stöd av tidigare gällande stad

gand en, övergå vid lagens ikraftträdande till matserveringar och 

kafeer av andra klass. Därest vid denna lags ikraftträdande utan 

tillstånd lagligen bedrives sådan rörelse, som enligt stadgandena 

i denna l ag må bedrivas endast med tillstånd, skall sådant till- 1 

stånd sökas före utgången av år 1962. 

Innehavare av före denna lags ±kraftträdande beviljat tillstånd 

är icke skyldig att i sin affärslägenhet låta utföra ändringar i 

byggnadskonstruktionen men övriga av denna lag förutsatta ändring 
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och reparationer granskas vid närmast följande syneförrättning 

i affärslägenheten, varvid stadgandet i 63 § iakttages. 

Mariehamn , den 6 okt ob er 1961. 

Lantr: 
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La~;elningssekreterare /!tc·v~l/;:I t i Sundman(~ 


