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MYNDIGHETSBESLUT
Ärende: 2018-385
Beslut: MB-2018-112

7.5.2018

Serveringsställe
Viking Grace
(Club Vogue, Rockmore pub, Café)
Beslut
Viking Line Abp:s ansökan om förlängd serveringstid för fredag- och
lördagkvällar under perioden 27.4 - 31.12.2018 avslås.
Ansökan avslås med stöd av 11 § förordning om försäljning av alkoholdrycker
och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och
utlandet (FFS 1346/1994), antagen genom landskapsförordning (2013:59) om
tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol.
Motivering
Enligt 11 § i förordning om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av
försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (FFS
1346/1994) ska serveringen ombord på en sjöfarkost avslutas senast klockan
halv fyra det lands tid, från vars hamn fartyget senast avgått. Dock kan ÅMHM,
av särskilda skäl och på de villkor som myndigheten fastställer, på ansökan av
trafikidkaren tillåta servering även under andra tider än de ovan angivna.
ÅMHM bedömer att möjligheten att ansöka om förlängd serveringstid är avsedd
för speciella arrangemang vid särskilda tillfällen, såsom temakryssningar med
många programpunkter. Vanliga reguljärturer utan avvikelser från ordinarie
program bedöms inte utgöra ett sådant skäl av vilket myndigheten kan tillåta
förlängd serveringstid.
Bakgrund
Viking line Abp har ansökt om förlängd serveringstid till kl. 04:00 finsk tid alla
fredag- och lördagkvällar under perioden 27.4 - 31.12.2018.
Den förlängda serveringstiden motiverar sökanden med att man vill få gäster att
stanna längre på serveringsställena i stället för att festa i hytterna.
Avgift
För beslutet debiteras en avgift om 130 euro, motsvarande 2 h handläggning,
enligt avgiftstabell nr 3 i landskapsregeringens beslut (2018:2) om taxa för
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
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Besvär
Besvärsanvisning bifogas.
Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Stig Abrahamsson
Myndighetschef
Beslutande

Helena Schubert
Vik. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor
1. Besvärsanvisning
2. Faktura

För kännedom
Ålands polismyndighet
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