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LAGUTSKOTfETSBETÄNKANDEnr 
30/1990-91 med anledning av 
landskapsstyrelsens framställning till 
landstinget med förslag till landskapslag 
angående ändring av landskapslagen om 
offentliga nöjestillställningar. 

Landstinget har den 11 september 1991 inbegärt lagutskottets yttrande över 
framställningen. Utskottet, som hört t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson och 
räddningsinspektören Sven-Olof Boman, får härmed anföra följande. 

I framställningen föreslås att Iands.kapslagen om offentliga nöjestillställningar 
kompletteras med bestämmelser som avser godkännande av samlingslokaler. 
Byggnadsnämnden föreslås bli den myndighet som godkänner att en byggnad eller ett 
utrymme kan godkännas som samlingslokal. Godkännande som avser endast tillfällig 
användning som samlingslokal ges av polisen. 

I samband med vissa ändringar av byggnadslagstiftningen har landstinget upphävt 5 kap. 
landskapslagen angående ordningsstadga för landsbygden i landskapet Åland (32/52). 
Detta kapitel innehöll närmare bestämmelser om samlings- och nöjeslokaler vilka dock 
i flera avseenden var föråldrade. I samband med behandlingen av den förenämnda 
framställningen (nr 14/1990-91) konstaterade landstinget att det med tanke på ordning 
och säkerhet är nödvändigt att vissa mera detaljerade bestämmelser angående 
samlingslokaler finns även framdeles och att det bör ankomma på någon myndighet, 
lämpligen byggnadsnämnden, att godkänna samlingslokaler och fastställa villkor för deras 
användning. 

Utskottet konstaterar att framställningen i fråga om bestämmelserna om samlingslokaler 
bygger på landstingets hemställan från april 1991. I samband med att en byggnad uppförs 
och byggnadslov beviljas står det inte alltid klart att byggnaden i framtiden kan komma 
att användas som samlingslokal och då inrymma ett betydligt högre antal personer än vid 
den ursprungligen avsedda användningen. När en byggnad används som samlingslokal 
måste andra krav ställas på utrymningsvägar, brandsläckningsutrustning, tillåtet antal 
personer och dylikt. Utskottet finner det mest ändamålsenligt att byggnadsnämnden, som 
också i övrigt handhar frågor av denna typ och därmed innehar nödvändig sakkunskap, 
handhar uppgiften att godkänna samlingslokaler. Detta godkännande kan f.ö. i många fall 
ges i samband med byggnadsnämndens normala handläggning av ett byggnadsärende om 
byggnaden redan från början planeras som samlingslokal. Det i 7a § 2 mom. ingående 
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undantaget från huvudregeln, enligt vilket polisen även i fortsättningen ger vissa 

tillfälliga tillstånd, finner utskottet likaså ändamålsenligt med tanke på behovet av 

snabbast möjliga handläggning. 

Utskottet har sålunda funnit lagförslaget ändamålsenligt och behövligt och föreslår därför 

att det antas utan andra ändringar än en språklig justering i 18a § 3 mom. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtta antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

med följande ändringar: 

Landskap slag 

angående ändring av landskapslagen om offentliga nöjestillställningar 

(Ingressen lika som i framställningen). 

2, 7a och 15 §§ 

(Lika som i framställningen). 

18a § 

(1 och 2 mom. lika som i framställningen). 

Byggnadsnämnd skall inspektera samlingslokal om misstanke föreligger om att de i 
1 mom. avsedda villkoren inte är uppfyllda. Ägaren och innehavaren av samlingslokalen 

är härvid skyldiga att bereda byggnadsnämnden tillträde till lokalen, vid äventyr av att 

byggnadsnämnden kan förbjuda att samlingslokalen används vid offentliga nöjestillställ

ningar. Visar sig brister finnas vid inspektionen kan byggnadsnämnden förbjuda att 

byggnaden används såsom samlingslokal tills bristerna avhjälpts. 

(4 mom. lika som i framställningen). 
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Denna lag träder omedelbart i kraft. Utan hinder av bestämmelserna i denna lag får 

dock byggnad som tagits i bruk före lagens ikraftträdande användas för offentliga 

nöjestillställningar till utgången av år 1992, i enlighet med de bestämmelser som var 

gällande före denna lags ikraftträdande. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

Mariehamn den 12 september 1991 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordföranden 

Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Christer Jansson och Karlsson. 


