Vår referens:
Camilla Nyberg-Selander
Tel: (0)18 - 528 634

MYNDIGHETSBESLUT
Ärende: 2018-982
Beslut: MB-2018-347

17.12.2018

Verksamhet
M/S Silja Serenade
(Starlight dansrestaurang, New York Club & Lounge nattklubb, Fast Lane
cafeteria)
Beslut
Tillfälligt förlängd serveringstid beviljas Tallink Silja Oy i den omfattning som
framgår nedan. Tillståndet beviljas 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.
Tillståndets omfattning
Serveringsställe:
Serveringsområde:
Serveringstid:
Tillståndets giltighetstid:

M/S Silja Serenade
(Starlight dansrestaurang, New York Club &
Lounge nattklubb, Fast Lane cafeteria)
Ordinarie serveringstid förlängd till kl. 05:00
lokal tid
31.12.2018 – 1.1.2019

Villkor
Vid servering av alkohol ska stadgandena i förordning om försäljning av
alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar
mellan Finland och utlandet (FFS 1346/1994) följas.
1. Alkoholdrycker får inte säljas till personer som uppträder störande eller
uppenbart är berusade, eller om det finns skäl att misstänka att
alkoholdrycker missbrukas eller överlåts.
2. Det ska finnas ett utbud av mat till försäljning under hela serveringstiden/så
länge alkoholdrycker säljs (på serveringsställena).
Motivering
Enligt 11 § förordning om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av
försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (FFS
1346/1994) får servering ombord på en sjöfarkost inte inledas före klockan nio.
Serveringen skall avslutas senast klockan halv fyra det lands tid, från vars hamn
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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 nyårskryssningen
med specialprogram utgör ett sådant skäl av vilket myndigheten kan tillåta
förlängd serveringstid.
Enligt 5 § i ovanstående förordning får alkoholdrycker inte säljas till personer
som uppträder störande eller uppenbart är berusade, eller om det finns skäl att
misstänka att alkoholdrycker missbrukas eller överlåts.
Enligt 4 § i samma förordning ska försäljningen av alkoholdrycker ordnas så, att
ordningen ombord på fartyg upprätthålls och att de olägenheter som alkoholen
medför blir så obetydliga som möjligt. Då berusningsnivån vid alkoholförtäring
blir lägre om alkoholen intas samtidigt med mat är det viktigt att någon form av
mat tillhandahålls under hela serveringstiden.
Bakgrund
Tallink Silja Oy ansöker om tillfälligt förlängd serveringstid till kl. 05:00 lokal tid
vid Atlantis Palace dansrestaurang, New York Club & Lounge nattklubb samt
Fast Lane cafeteria på fartyget M/S Silja Serenade i samband med nyårskryssning
med avgång från Helsingfors 31.12.2018 kl. 17:00.
Till Nyårskryssningen är ca 2000 passagerare inbokade och under resan erbjuds
ett specialprogram. Den förlängda serveringstiden skulle enligt sökanden
underlätta övervakningen och hålla passagerarna ifrån att festa i hytterna. Under
resan kommer extra ordningsvakter att anlitas för att säkra en tillräcklig
övervakning. Varm mat kommer att serveras så länge barerna håller öppet.
Avgift
För beslutet debiteras en avgift om 325 euro enligt avgiftstabell nr 3 i
landskapsregeringens beslut (2018:2) om taxa för Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet.
Besvär
Besvärsanvisning bifogas.
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Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ketzia Karring
Sektionsschef
Beslutande

Camilla Nyberg-Selander
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

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