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MYNDIGHETSBESLUT
Ärende: 2021-809
Beslut: MB-2021-436

22.12.2021

Verksamhet
Dino´s Bar & Grill
Strandgatan 12
Mariehamn

Beslut
ÅMHM registrerar anmälan om förlängd serveringstid vid Dino´s Bar & Grill så
att serveringstiden inomhus kan förlängas som längst till kl. 03:30. ÅMHM
konstaterar även att det för närvarande inte finns skäl att meddela villkor eller
begränsningar av verksamheten enligt 22 § 2 mom. alkohollagen. Alkohollagen
(FFS 1102/2017) är antagen genom landskapslag (2021:140) om tillämpning på
Åland av alkohollagen.

Tillståndets omfattning
Serveringsställe:
Tillståndets giltighetstid:

Dino´s Bar & Grill
Tillsvidare

Serveringsavdelningar

Restaurang
Kabinett

Motivering
Dino´s Ab har anmält om förlängd serveringstid vid Dino´s Bar & Grill. Enligt
anmälan och den bifogade egenkontrollplanen kommer den förlängda
serveringstiden främst att nyttjas under helger och under sommarhalvåret.
ÅMHM har granskat anmälan och konstaterar att Dino´s Ab uppfyller
förutsättningarna som ställs på ett serveringsställe med förlängd serveringstid.
Anmälan har i enlighet med 44 § 3 mom. alkohollagen den 16.12.2021 lämnats till
ÅMHM hälsoskyddsenheten för behandling enligt 15 § hälsoskyddslagen och
enligt utlåtandet som lämnades den 20.12.2021 finns inget att erinra mot utökade
verksamhetstider förutsatt att inlämnad plan för egenkontroll följs.
Sökanden har i enlighet med § 18 alkohollagen utarbetat en skriftlig plan för
egenkontroll som bifogats till anmälan.
Med ovanstående motiveringar kan den förlängda serveringstiden inomhus vid
ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET
Adress: Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn
E-post: kansliet@amhm.ax
Tel: (0)18 528 600
www.amhm.ax

Dino´s Bar & Grill träda i kraft den 1.1.2022 utan att syftet med 1 § i
landskapslagen (2021:140) om tillämpning på Åland av alkohollagen åsidosätts.

Information om skyldigheter
Vid servering av alkohol ska särskilt följande skyldigheter och stadgandena i
alkohollagen (FFS 1102/2017) samt landskapslagen om tillämpning på Åland av
alkohollagen (ÅFS 2021:140) med tillhörande förordningar uppmärksammas.
1. På serveringsställe med förlängd serveringstid ska för varje påbörjat
hundratal gäster finnas en av Ålands polismyndighet godkänd
ordningsvakt för att övervaka ordningen och säkerheten på
serveringsstället och i dess omedelbara närhet. Se 45 § alkohollagen.
2. På serveringsstället ska det finnas en sådan skriftlig plan för
egenkontroll som avses i 56 § i alkohollagen. Se 1 § förordning 158/2018.
3. Den som innehar serveringstillstånd ska ordna tillräcklig övervakning av
ordningen på serveringsområdet samt se till att serveringspersonalen är
förtrogen med alkohollagen och serveringsställets plan för egenkontroll.
Serveringsområdet ska vara tydligt avgränsat. Se 36, 38 samt 57 §§
alkohollagen.
4. Den ansvariga föreståndarens uppgift är att företräda tillståndshavaren på
serveringsstället. Detta förutsätter att denne eller dennes ställföreträdare är
närvarande vid alkoholservering. I planen för egenkontroll kan
serveringsställets förfarande rörande den ansvariga föreståndaren
dokumenteras och dennes arbetsuppgifter specificeras. Se 38 och 57 §§
alkohollagen.
5. Serveringsstället ska erbjuda och synliggöra ett tillräckligt sortiment av
alkoholfria drycker till skäliga priser. Se 7 § landskapslag om tillämpning på
Åland av alkohollagen.

Bakgrund
Dino´s Bar & Grill Ab har den 9.12.2021 anmält om förlängd serveringstid vid Dino´s
Bar & Grill på Strandgatan 12 i Mariehamn. Anmälan gäller förlängning av
serveringstiden inomhus tillsvidare till kl. 03:30. Sökanden har i samband med anmälan
även ansökt om förlängd serveringstid för uteområdet. Ansökan om förlängd
serveringstid utomhus behandlas som ett skilt ärende.

Avgift
För detta beslut debiteras ingen avgift då anmälan om förlängd serveringstid
enligt avgiftstabell nr 3 i landskapsregeringens beslut (2021:149) om taxa för
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ingår i den ansökan om förlängd
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serveringstid utomhus som även lämnats in samtidigt.
Alla verksamheter med förlängd serveringstid betalar även en årsavgift till
ÅMHM.

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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