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Verksamhet
Vikingabyn
Kvarnbo
Saltvik
Beslut
Tillfällig ändring av serveringsområdet beviljas Fornföreningen Fibula r.f. i den
omfattning som framgår nedan. Den tillfälliga ändringen i serveringsområdet
beviljas med stöd av 21 c § alkohollagen (FFS 1143/1994), antagen genom
landskapslagen (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen.
Tillståndets omfattning
Serveringsställe:
Serveringsområde:
FO-nummer:
Serveringstid:
Öppethållningstid:
Tillståndets giltighetstid:

Båtkrogen och Knarren, Vikingabyn
Enligt bifogad karta
1803076-9
Kl. 11:00-01:00
Kl. 11:00-01:00
26.7 -28.7.2018

Villkor
Vid servering av alkohol ska stadgandena i alkohollagen med tillhörande
förordning (FFS 1344/1994) följas. Villkor är givet med stöd av 21, 21 b och c
§§ alkohollagen (FFS 1143/1994), antagen genom landskapslag (1995:92) om
tillämpning på Åland av alkohollagen.
1. Den som innehar serveringstillstånd ska ordna tillräcklig övervakning av
ordningen på serveringsområdet samt se till att serveringspersonalen är
förtrogen med alkohollagen och detta tillstånd. Serveringsområdet ska vara
tydligt avgränsat.
2. Den ansvariga föreståndarens uppgift är att övervaka att alkohollagens
stadganden följs på serveringsstället. Detta förutsätter att denne eller dennes
ställföreträdare är närvarande vid servering. På serveringsstället ska ett
anslag med namnet på den ansvariga föreståndaren samt ställföreträdarna
finnas uppsatt och deras behörighet kunna styrkas genom kopior av
alkoholpass eller studieintyg från restaurangskola.
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3. På serveringsstället ska det finnas en så stor personal som med beaktande av
verksamhetens omfattning och art behövs för att övervakningen ska vara
effektiv och ordningen upprätthållas effektivt.
Motivering
Fornföreningen Fibula r.f. uppfyller förutsättningarna för tillfälligt ändrat
serveringsområde vid Vikingabyn i Kvarnbo, Saltvik under den tid som framgår
i tillståndet.
Det ändrade serveringsområdet beviljas med stöd av 21 c § alkohollagen (FFS
1143/1994), tillämpad med stöd av landskapslagen (1995:92) om tillämpning i
landskapet Åland av alkohollagen.
Tillståndet omfattar en serveringstid mellan kl. 11:00 – 01:00 på områdena
”Båtkrogen” och ”Knarren”, vilket är enligt ansökan och förenligt med 23 §
alkoholförordningen (FFS 1344/1994).En lämplig ansvarig föreståndare och
ställföreträdare för denne har meddelats myndigheten i enlighet med gällande
krav.
Med ovanstående motiveringar kan tillfällig ändring av serveringsområdet i
omfattningen ovan beviljas utan att syftet med 1 § i landskapslagen (1995:92)
om tillämpning på Åland av alkohollagen åsidosätts.
Bakgrund
Fornföreningen Fibula r.f. ansöker om tillfällig ändring av serveringsområdet vid
Vikingabyn i samband med Vikingamarknaden som hålls 26.7-28.7.2018. Under
den ansökta tiden begränsas serveringsområdet så att det endast utgörs av
marknadens två matställen "Båtkrogen" och ”Knarren”.
Serveringsområdena kommer att avgränsas med rep och skyltar. Områdena
övervakas av föreningens ordningsvakter.
Avgift
För beslutet debiteras en avgift om 195 euro enligt avgiftstabell nr 3 i
landskapsregeringens beslut (2018:2) om taxa för Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet.
Besvär
Besvärsanvisning bifogas.
Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
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Helena Schubert
Vik. miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor
1. Karta över serveringsområdet
2. Besvärsanvisning
3. Faktura
För kännedom
Ålands polismyndighet
Räddningsområde för Ålands landskommuner
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