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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 kiosk- och därmed jämförlig handel 
samt automathandel. 

I riket har en förordning om kiosk- och därmed jämförlig handel samt 
automathandel utfärdats den 24 juni 1969 (FFS 436/69). Till grund för 
denna förordning har redan den 12 augusti 1966 rikets lag angående rät
tighet att idka näring ändrats så? att dylik verksamhet kunde närmare 

reglemente ras. 
En lllOtsvarande ändring av landskapslagen ora rätt att idka näring i 

landskapet Åland (11/57) antogs av landstinget vid innevarande års augus-
tisession. landskapsstyrelsen enligt självstyrelselagens 13 § 3 rnom. 

genom 1 sförordning endast kan meddela föreskrifter angående till-
o verkställighet av 1andskapslag 9 äger landskapsstyrelsen icke 

tt som regeringen att i förordningsväg ge särskilda bestämmelser 
och därmed jämförlig handel. På den grund borde dylika 

i form av en landskap slag, som kompletteras genom r-· 
;~l;'dning särskilt vad va:r:usortimentet beträffar. 

landstinget jämlikt 13 § 1 mom. 9) punkten självstyrelselagen till
ftningsbehörighet9 då ärendet angår utom annat näring 9 för 
enligt lag erfordras aru.nälan eller tillstånd och lags ft

orn denna handel icke i självstyrelselagen förbehållits rikets lag

i!Jtiftningsbeh ghet, torde något for121ell t hinder för antagande av före
liggande landskapslag icke föreligga. 

De nuvarande stadgandena om ldosk- och därmed jämförlig handel är 
och bristfälliga samt delvis oklara, varför nya bestämmelser är nö 

diga. Konsumenternas köpbehov är nuförtiden större än tidigare, och i 

kioskhandeln har konsumenterna kunnat tillhandahållas vissa nödvändiga 
~:rtiklar, också på sådana tider då butikerna varit stängda. 

Visserligen har den utvidgade öppethållningstiden för minuthandeln i 

utsträckning utjänmat olikheterna nit:;llan kioskhandel och butikshan-
' men även av andra orsa.ker såsom i fråga om hygien, arbetsskydd, brand

t, trafik och allmän ordning torde det vara skäl att reglera ifrå
arande handel. Regleringen innebär dock icke annat än att idkare av 

osk- och därmed jämförlig handel samt au.tomathar1del utöver näringsarunä
skall göra en skriftlig El11l!lälan till polischefen i distriktet salilt en 

~B begränsning av varusortimentet. 

sstyrelsen har dock ansett, att lagförslaget icke borde inne
ckning över det varusortiment, som skulle vara tillåtet 

o o i l § avsedda försäljningsställen 
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och -anordningar, utan skulle denna upptagas i verkställighetsförordningen. 
Att införa en sådan förteckning i landskapslagen skulle enligt landskaps
styrelsens uppfattning vara oändai:iålsenligt samtidigt som framtida änd
ringar i en dylik uppräkning lättare kan genomföras, i fall denna ingår 
i landskapsförordning. Beträffande omfattningen av dylika varor torde 
landskapsstyrelsen i stort sett följa det varusortiment, som finns upp
taget i rikets förordning. Landskapsstyrelsen avser dock att höra berörda 
organisationer, såsom Ålands Handeislagsdistrikt, Ålands Köpmannaförening 
och Ålands Turistförening~ innan slutlig ställning tages till denna fråga. 

Den av landstinget under innevarande session behandlade landskapslagen 
om mtnuthandelns affärstid (framst. nr 34/69) skulle icke tillämpas på 
den handel,som regleras genom föreliggande lagförslag. Enligt detta lag
förslag skulle icke gälla någon som helst begränsning av öppethållnings
tiderna för kiosk- och automathandel. 

Under en övergångstid av sex månader skulle de personer, som vid la
gens ikraftträdande bedriver sådan rörelse, som enligt lagförslaget är 
underkastad anmälningsplikt, vara skyldiga att skriftligen till chefen 
för polisdistriktet meddela sitt namn eller sin firma och lämna utredning 
om var rörelsen bedrives. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

+öreläg~a la~dsti~~et tili aptaganqe 
L a n d s k a p s 1 a g 

om kiosk- och därmed jämförlig handel samt au torna thandel. 

I enlighet Ernd Ålands landstings beslut stadgas: 

l kap. 
Allmänna stadganden . 
.:..: ~'""'' - ' ' ·: __ f ':.\i!· ·J'• 

·' ". l § • 

I denna J.ag avsedd försäljning må bedrivas: 

lf i fri:;itående, enbart för kioskhandel utrustat försäljningsutrymme 
försäljningslucka till person utanför detsamma; 

2) fJ;ån fordon, försäljningsbord och -kärra samt annat därrJed jämförligt 
örsäljningsställe eller från bärbar låda och därmed jämförlig försälj
ingsanordning; 

3) i servicestations utryrn:me för försäljning av fordons re~ervd~lar 
0h utrustning; sarat 

.4) genorJ försäljningsautornat. 

P:töver i l mom. taå såsom med kioskhandel ·jämfi:>l}±:i:§ fl.§l.n::: 
· be~_~ivas försäljning av s~sengvaror på utomhu,s, beläget försäljnings-
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ställe 9 enligt vad som därom nedan stadgas. 

2 §. 

4 9 

Med försäljningsnutomat avses anordningjl från vilken köpare genom att 
däri insätta penningar erhåller önskad vara. 

3 
Denna lag berör icke: 

1) butik 9 om vars öppethållningstid stadgas i landskapslagen om minut-
handelns affärstid ( /70); 

2) rnarknads- 9 torg och rörlig handel; 

3) försäljning i härbärgerings- och förplägningsrörelse; 

4) försäljning av motorbränsle och -smörjriledel 
9 

kondenserad brännbar 
gas samt reservdelar och utrustning för fordon; 

5) försäljning för resandBs behov på flygplats och i hamn på område 

s.om reserverats enbart för utrikestrafi.k sruut i trafikmedel; ej heller 
6) försäljnig på Ej vårdanstalt. 

4 §. 
Orn näringsarunälan med stöd av landskap slagen angående rE\ tt att idka 

näring i landskapet Åland (11/57) samt om anmälan till handelsregistret 
är stadgat särskilt. 

Innan i 1 § 1 mon. 1) 9 2) och 4) punkterna avse försäljning inledes
1 

skall skriftlig anrnäla:n göras till chefen för pol i s :t. I anmälan 

_skall näEmas affärsidkarens naELrF eller fir111a o adreBs, varjfimte till an

mälan skall fogas utredning Oiii försäljningsat-ällets eller-anordningens 
konstruktion och läge samt s över gjord näringsallLlälan. 

Om upphörande rned fö~ijmng ofördröjligen anmälan göras till 
nämnda polismyndighet. 

Om arunälan som gäller 
skall intyg ges åt ve 

edande av eller upphörande med försäljning 

5 §. 
Utöver vad i denna lag är stadgat skall försäljningsställe eller -an

ordning ,som avses i 1 § med avseende på konstruktion och läge uppfylla 
de fordringar som särskilt stadgats eller bestämts därför i fråga om hy
gien, arbetsskydd 9 brandsäkerhet 9 trafik och allmän ordning eller i annat 
tliTseende. 

6 §. 
Angående de varor som får saluföras från i 1 § nämnda försäljningsstäl

en och -anordningar stadgas genom landskapsförordning. 

Säljes från försäljningss 
örsäljning därav samt, om vid 

7 §. 
e eller -anordning livsmedel, skall vid 

av 
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jämväl i fråga om dessa iakttagas vad i hälsovårdslagstiftningen är stad
gat och vad hälsovårdsnämnden bestämt angående försäljningen av varorna. 

2 kap. 

Bedrivande av rörelse. 
8 §. 

I denna lag avsedd handel må bedrivas alla dagar och alla tider av 
dygnet. 

9 §. 
Idkare av i denna lag avsedd rörelse skall på försäljningsstället el

ler -anordningen utsätta sitt namn eller sin firma. 

10 §. 
Den som säljer genom försäljningsautomat skall tillse, att denna fort

gående är i skick. Råkar autornaten i olag 9 skall detta tydligt anges på 
automaten. 

3 kap. 
Särskilda stadganden. 

11 §. 

Har idkare av i denna lag avsedd rörelse försummat att iakttaga de 
sta.dganden eller bestämmelser som gäller rörelsen, eller har missbruk 

förekommit eller verksamheten föranlett störning av ordningen, har chefen 
för polisdistriktet befogenhet att tilldela vederbörande varning. Är 
överträdelserna av allvarlig natur, eller fortgår eller upprepas de oak

tat varning, må landskapsstyrelsex: på frar.Jställning av polismyndigheten, 
efter att ha hört affärsidkaren, stänga rörelsen för viss tid eller helt 
och hållet, begränsa öppethållningstiden eller förbjuda försäljning av 

vara. 

12 §. 
I beslut, som myndighet utfärdat med stöd av denna lag må ändring sökas, 
sätt som därom är särskilt stadgat. I beslut angående varning nå änd

ring dock icke sökas. 

I 11 § avsett beslut länder till efterrättelse oaktat besvär
9 

om icke 
besvärsmyndigheten annorlunda förordnar. 

13 §. 

Den SOi11 överträder stadgandena i denna lag eller med stöd därav utfär
dade bestärmelser straffes Bed böter, om .icke strängare straff för brot
tet är annorstädes stadgat. 

14 §. 
Chefen för polisdistrikt skall föra kortregister eller annan förteck

ing över i 1 § 1 mom. 1), 2) och 4) punkterna avsedda försäljningsställen 
distriktet. 
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Utöver vad i denna lag är stadga t l änder till efterrättelse vad om 
saluförande eller försäljning av olika varor är föreskrivet. 

16 §. 
Närmare bestäwmelser angå ende verkstä lligheten och tillämpningen av 

denna lag må utfä rdas genom l andskapsförordning. 

17 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 oaj 1970. Redan innan lagen trä der i 

kraf t må för dess tillämpning nödiga förberedande å tgärder vidtagas. 
Den som vid denna lags ikraftträdande bedriver i 1 § 1 LlOD. 1) 1 2) 

eller 4) punkterna avsedd rörelse 1 skall senast inom sex månader därefter 

skriftl igen till chefen för polisdistriktet meddela sitt namn eller sin 
firma och l ämna utredning ori va r rörel sen bedrives. 

Mariehai1m 1 den 26 november 1969. 

ps styrelsens 

Lantråd Isaksson 

Lagberedningssekreterare 


