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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 7/1969-

70 w_ed anledning av landskapsstyrelsens 
fraw_stiillning till Ålands landsting med 
förslag till landskapslag om minuthandelns 

affärstid. 
Landstinget 9 som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 

;f;/1969-70 9 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 
Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta det .1 

}:;lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med nedannämn

ändringar: 
I likhet med lagutskottet har stora utskottets majoritet omfattat 

.. ~ .......... ,,..,...,psstyrelsens förslag om en allmän öppethållningstid för minuthan
på vardagar från klockan 8 till klockan 21. En minoritet, ledamöter

Lundqvist och Friberg 1 har dock med tanke på arbetstagarnas situation 
velat begränsa öppethållningstiden att vara mellan klockan 8 och klockan 

I 1 mou. enligt lagutskottets förslag har stora utskottet med 
beaktande av den omedelbara tillgången på även andra förnödenheter i ifrå
gavarande butiker och övervakningssvårighet funnit det uotiverat att er
sätta "mjölk- och brödförsäljning" med "försäljning av livsr:1edel 11 • 

I samma paragrafs 2 mom. har stora utskottet r:ied omfattande av lagut
ekottets förslag i övri ansett att även Elidsommardagen bör hänföras 

de dagar, då allri.län winu thandel icke får bedrivas . 
.i._h Med beaktande av den av lagutsko t föreslagna och av stora ut

i princip omfattade utformningen av 2 §, har en omstilisering av 
§ 2 rnom. befunnits påkallad. Därtill har stora utskottet för sin del 

"ansett t Iaoti verat att ifrågavarande utställningar skulle kunna få an
O:~dnas på vardagar även på annan tid än den i 1 § avsedda allmänna öppet
~llningstiden. 

iJ.:. Stora utskottet har med tanke på det ringa dispensbehovet och de 
r lagutskottet framfört omfatta-i utskottets ändringsförslag. Le

Lundqvist har ansett att arbetsmarknadsorganisationerna bör höras 
ärendets avgörande. Ersättaren Sundblom har förordat paragrafens an

enligt landskapsstyrn ls ens förslag 9 dock rJed beaktande av det av 
ttet införda helgdagsförbudet och med ytterligare tillägg om höran

k01:::ununs styrelse. 

~\2-_ §....:.. I rikslagens motsvarande 9 § 1 r:wm. har intagits ett övergångsstad
avseende giltighetstiden för i stöd av tidigare lag beviljad rätt 

1 förlängd öppethållningstid sålunda~ att densanmia fortsättningsvis 
le få iakttagas under 6 nånader från den nya lagens ikraftträdande. 
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dylika rättigheter i viss utsträckning beviljats åtDinstone i Marie

. har stora utskottet med beaktande av de anordningar utnyttjandet 
I j 

olika avseenden kräver? funnit det skäligt att på motsvarande sätt i 
;lagförslagets 9 § 2 woEt. föreslå giltighet för de vid landskapslagens 
··· gällande rättigheterna till förlängd öppethållningstid 

av år 1970. 
Leda1ioten Lemberg har med avseende å lagförslaget såsom sådant omfat-
landskapsstyrelsens förslag oförändrat 9 förutom vad gäller utform-

~·bången av 5 § • 
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet, som i övrigt 

ämattar fratDställningen i enlighet med lagutskottets betänkande? förty 
·.vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 
landskapsstyrelsens framställning ingåen
de lagförslaget sålydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om r.uinuthandelns affärstid. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
(Likasom i landskaps styrelsens frar,1s tällning). 

2 §. 
På söndagar och kyrkliga högtidsdagar 9 såvida ej annat följer av 

i denna lag~ yrkesmässig r:iinuthandel bedrivas :mellan klockan 
~retton och klockan aderton. För försäljning av livsmedel 1ilå dessutom 
ö~pethållas under tiden mellan klockan åtta och klockan tio. 

På jul- och nyårsdagen 9 långfredagen 9 påsk-, pingst-, midsor.J.mar- och 
allhelgonadagen sall1t på självständighetsdagen och första maj :w.1å minuthan
del med i 3 och 6 §§ stadgade undantag icke bedrivas. 

{3 lilOm. likasow i landskapsstyrelsens frt.EJställning). 

3 §. 
{Like.som i lagutskottets betänkande). 

4 §. 
(l mom. likasom i landskaps styrelsens fran1Ställning). 

Chefen för polisdistrikt har rätt att på villkor som han bestämJ.1rnr 
9 

~tllåta att i 1 § 2 mom. avsedd affärslokal hålles öppen på dagar och un
tid, då minuthandel enligt 1 och 2 §§ ej är tillåten, för anordnande 

utställning i samband med vilken försäljning icke äger rum. 

5 §. 
orn i lagutskottets betänkande). 
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6-8 §§. 

(Likasom i l andskapssty r e lsens fr a1!.lställning). 

9 §. 

04ö 

(1 mom . likasom i landskapsstyre lsens framställning). 

Genom denna lag upphäves l andskaps l agen den 4 juli 1963 angå ende tiden 

för öppethållande av handelsrörelser och affä rskontor (22/63), dock så luu

da att, då rätt till l ängre öppe thå llnings tid än i denna lag är stadgad 

beviljats genom beslut med stöd av den upphävda lagen, s ådan r ä tt fortfa

rande ä r gällande, likvä l högst intill utgå ngen av å r 1970. 

Mariehamn , den 19 nov ember 1969. 
På stora utskottets vägnar: 

Albi" Johansson 

o df örande 

. / . Erik Rask 

sekre terare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, vic eordföranden 

Alarik Häggbl om, l edamöterna Gustav Adolf Boman (delvis) , Olof M. J ansson 

(delvis) , Sven Friberg, Sven Lemberg, Börj e Hagström (delvis), Erik Lund

qvist (delvis), Carl Karlsson och Elr;1er Jansson sa11t ersättarna Peder Sö
derströw och Karl Sundbl om (vardera delvis). 


