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Serveringsställe
Bjornhofvda Gård
Fjärdvägen 14
Eckerö

Beslut
ÅMHM ger med stöd av 22 § 1 mom. 1 punkten i alkohollagen (FFS 1143/1994),
Bjornhofvda Gård en skriftlig anmärkning för överträdelse av 21 c § i
alkohollagen samt 22 § i förordningen om alkoholdrycker och sprit.
Alkohollagen (FFS 1143/1994) är antagen genom landskapslagen (1995:92) om
tillämpning på Åland av alkohollagen (2013/58). Förordningen om alkoholdrycker
och sprit (FFS 1344/1994) är antagen på Åland genom landskapsförordning
(2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol.
Motivering
ÅMHM konstaterar att Björnhofvda Gård flyttat sitt serveringsområde från en
byggnad till en annan, dock har ansökan om att flytta serveringsområde lämnats in
i efterhand. Enligt 21 c § 3 och 4 mom. alkohollagen får alkoholdrycker serveras
endast på ett av ÅMHM godkänt serveringsområde där effektiv övervakning kan
ordnas. Serveringsområdet kan i vissa fall ändras på anmälan av tillståndshavaren,
dock krävs enligt 22 § i förordningen om alkoholdrycker och sprit ÅMHM:s
tillstånd till ändringen då serveringsområdet flyttas till en annan byggnad.
Tillståndsmyndigheten kan med stöd av alkohollagens 22 § ge tillståndshavaren
en anmärkning, en skriftlig varning, ställa de villkor som behövs för
övervakningen av serveringen eller utan ersättning begränsa tillståndet genom
förkortning av serveringstiden, begränsning av serveringsområdet eller de typer av
alkoholdrycker som får serveras eller utan ersättning återkalla sitt tillstånd för viss
tid eller permanent, om
1) Denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter
har överträtts i näringsverksamheten
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ÅMHM anser det vara skäligt och i linje med utarbetad praxis att ge
tillståndshavaren en skriftlig anmärkning för att inte ha ansökt om godkännande
för det nya serveringsområdet inom utsatt tid före det planerades att tas i bruk.
Bakgrund
Bjornhofvda Gård har den 4 juli 2017 hos ÅMHM ansökt om permanent ändring
av sitt serveringsområde. Enligt ansökan hade verksamheten flyttats till en mera
ändamålsenlig nybyggd lokal en bit från den tidigare byggnaden som av ÅMHM
godkänts som serveringsområde. Vid kontakt med Bjornhofvda Gård har det
framkommit att verksamheten i sin helhet flyttats till den nya byggnaden och att
man avsåg att anmäla detta i efterhand.
ÅMHM har den 9 augusti 2017 skickat ett hörande till Bjornhofvda Gård
där företaget ges möjlighet att bemöta uppgifterna. Något bemötande har inte
lämnats inom hörandetiden men av den kontakt ÅMHM haft med Björnhofvda
Gård i samband med att hörandet skickades ut framgår att företaget förbisett att
ansöka om ändring av serveringsområdet.
Avgift
För beslutet uppbärs en avgift om 195 euro enligt avgiftstabell nr. 3 i Ålands
landskapsregerings beslut (2017:25) om taxa för Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet. Avgiften motsvarar tre timmars handläggningstid.
Besvär
Besvärsanvisning bifogas.
Beslutet justeras omedelbart.
För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ketzia Karring
Sektionschef
Beslutande

Camilla Nyberg-Selander
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor
1. Besvärsanvisning
2. Faktura
För kännedom
Ålands polismyndighet, Pb 73, 22101 Mariehamn
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