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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t yr e 1 s e s framställning till Ålands
Nr 3/1969.
landsting med förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om
rörlig handel.
Lagen den 26 juli 1968 om mellanöl (FFS 462/68) utgör icke hinder
för att mellanöl f år säljas även .från transpartmedel, som användes vid
rö r lig handel. Enligt 11 § landskapslagen den 4 april 1963 om rörlig
handel kan tillstånd till ambulerande butikshandel beviljas endast för
försäljning av livsmedel och hushållsförnödenheter, tobaksvaror ävensom
andra bruks- och konsumtionsförnödenheter samt i fullständiga fabriks örpackningar emba llerade varor. För undvikande av en sådan tolkning av
et ta stadgande- att mellanöl icke kunde inrymmas i sagda varusortiment,,
anser landskapsstyre lsen det vara skäl att förteckningen genom en lag'ndring komplette ras med mellanöl. I rikets motsvarande lag, lagen den
juli 1961 om kringföringshandel (FFS 389/61), har förte ckningen av
~ör försäljni ng t i llåtna varor även kompletterats med me llanö l . Lagändringen gavs den 27 december 1968 (FFS 734/68).
Enligt 30 § landskapslagen om rörlig handel skall föru tom vad i sagda
lag är stadgat gälla vad om handel med vissa varor är särskilt stadgat .
ålunda skall vad angående fö rsäljning av mellanöl är särskilt stadgat
·ven gälla i fråga om försäljning av mellanöl vid ambulerande butiksandel.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
örelägga Landstinget till antagande
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av l andskapslagen om rörlig handel.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 11 § landskapslagen
en 4 april 1963 om rö rl ig hande l °<9/63) s å som följer:
11

§.

Tillstånd till ambulerande butikshandel må beviljas för försäljning
v livsmed el och hushållsförnödenheter, tobaksvaror ävensom andra bruksch kons umtionsförnödenheter, me llanöl samt i fullständiga fabriksförackningar emballerade varo r, avse dda för saluförande på beställning .
Mariehamn, den 10

196 9.
sstyrels ens vägnar: 1
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