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LAGUTSKOTTETS betänkande m 21/1961 över 

landskapsstyrelsens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag om 

rörlig handel. (m 32/1961) 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammas~ 

framhålla följande: 

Det motiv,. som anföres för lagstiftningen, är beaktansvärt och om

fattas av utskottet. Förutsättning för lagstiftningen är, att närings

lagen ändras sålunda, att den rörliga handeln överföres till de regle

menterade näringarna. I sitt betänkande N~ 20/1961 av denna dag har ut

skottet förordat framställningen om komplettering av näringslagens 5 § 
i föreslaget avseende, och då lagförslaget i allt väsentligt bygger 

på lagstiftningen i rikett. har utskottet omfattat initiativet och i 

stort sett även de olika stadgandena., Vissa anmärkningar har utskottet 

dock ansett sig böra göra •. 

~ Utredning bör givetvis fram~tällas om att sökanden uppnått 

myndig ålder och åtnjuter medborgerligt förtroende. Detta s tyrkes ge

nom ålders- och frejdebetyg eller utdrag ur civilregistret. Varför 

sökanden dessutom skall behöva framställa utredning om sin kyrkoskriv-
. ' '· . 

ning re·spektive civilregisterbokföring under de senaste fem åren för

står utskottet däremot icke, då kyrkoskrivnings- eller registrerings

orten icke har betydelse för hans laga bo och hemvist. Utskottet har 

därför strukit bestämmelpen härom från $ista meningen i mom. 2. 

~ 11. Utskottet har för sin del ingenting att invända emot, att rät

tigheten till saluförande av varor i den rörliga handeln här utvidgas 

på samma sätt som i riket, varför lagrummet ändrats i överensstämmelse 

med rikslagens § 11. Samtidigt har 

§ 16, vars föreliggande redigering icke tillfredsställer utskottet, 

ändrats enligt rikets. mot svarande :paragraf •. 

§ '2i- Utskottet omfattar för s l nget om minst ettusen meters avstånd 
,. ,x . 

från tidigare existerande. fast butik i samma bransch,. men anser oskä

ligt, att l~ndskapssty;relsen skall ha :rätt att på "särskilda: skäl" 

och möjligen mot ägarens. av den f asta butiken vilj a, samtycka till bu

tikshandelns bedrivande på närmare avstånd från den fasta butiken än 

e.ttu c:en meter •. I detta avsos nde går lagförslaget längre än rikslagen, 

som förutsätter att ägaren av den fasta butiken skall giva s.it~ s._am

tycke . Utskottets majoritet fö reslår att nämnda stadgande än~ras, me
dan en minoritet •. (en medlem) ansett att det bör kvarstå, men däremot 

ägarens av den fasta butiken ås i kt om saken vara ovidkommande och 
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strykas. 

Mom. 2 synes alls icke behövligt i våra förhå llanden, varför det 

strukits. 

§ 23. Paragrafen har omstiliserats f ör undvikande av den ena rela

tivsatsen. 

§ 35. En mindre omredigering. 

Hänvisande till ovansagda föreslår utskottet därför vördsammast , 

att landstinget ville godkänna lagförslaget 1 

dock sålunda att nedannämnda paragrafer erhålla 

följande lydelse: 

6 §. 
Mom. 1. Oförändrat. 

Mom. 2 •••4••••• utkomst. Därjämte skall till ansökan fogas intyg 

om att sökanden innehar åländsk hembygdsrätt eller, om han saknar så

dan, utredning om hans mantalsskrivning under de senaste fem åren. 

11 §. 
Tillstånd till ambulerande butikshandel må beviljas för försäljning 

av livsmedel och hushållsförnödenheter 1 tobaksvaror ävensom andra 

bruks- och konsumtionsförnödenheter samt i fullständiga fabriksför

packningar emballerade varor, avsedda för saluförande på beställning. 

16 §. 
Användning av transportmedel, som inretts till butik, för annat än 

i 11 § stadgat ändamål är förbjuden. 

I 12 §nämnd myndighet ••••. i den ambulerande butiken, 

21 §. 
Ambulerande butikshandel må icke bedrivas s å, att den är till för

fång för den allmänna samfärdseln eller ordningen, ej heller på korta

re avstånd än ettusen meter från sådan fast butik i samma bransch, som 

funnits, då tillståndet till ambulerande butikshandeln beviljades , 

såvitt icke ägare av den fasta butiken samtyckt därtill. 

(Mom~ 2 uteslutet). 

23 §. 
Välfrejdad, redlig och ordentlig finsk medborgare och finsk samman

slutning, som äger rätt att idka näring i landskapet , må beviljas till

stånd att för visst tillfälle eller annars för viss tid, likväl högst 

för under sex månader, bedriva tillfällig ambulerande handel. 

35 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 maj 1962. Genom densamma upphävas 

•••••••• i landskapet Åland (11/57). 
På 
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Mariehamn den 22 november 1961. 
' På lag· tskottets vägnar: 

. <;;Jn_<c~~ 
_::,rik Eriksson 

ordförande. 

~~ --~~:. :."?z 
·~· Axel;±:f schinoff 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet~ Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Pers
son, Gustaf Jansson och Annemi Dahlblom. 


