Vår referens
Camilla Nyberg-Selander
Tel: 528 634

MYNDIGHETSBESLUT
Ärende: 2022-467
Beslut: MB-2022-225

20.6.2022

Verksamhet
Café Viktor
Torggatan 15
Mariehamn

Beslut
Utökat serveringsområde beviljas Viktors Smaker Ab i den omfattning som
framgår nedan. Det utökade serveringsområdet beviljas med stöd av 18 § 3 mom.
alkohollagen. Alkohollagen (FFS 1102/2017) är antagen genom landskapslag
(2021:140) om tillämpning på Åland av alkohollagen.

Tillståndets omfattning
Serveringsställe:
Serveringsområde:
FO-nummer:
Tillståndets giltighetstid:

Café Viktor
Enligt bifogad karta
3258270-3
Tillsvidare

Serveringsavdelningar

Café

60 kundplatser*

Uteservering

60 kundplatser*

* Det högsta tillåtna antalet kundplatser, om inte någon annan myndighet beslutat
om ett lägre antal.

Motivering
Viktors Smaker Ab uppfyller förutsättningarna för utökning av serveringsområdet
så att det ordinarie serveringsområdet utökas med uteservering på Torggatan då
gatan fungerar som gågata, enligt bifogad karta. Sökanden har i enlighet med § 18
alkohollagen utarbetat en skriftlig plan för egenkontroll som bifogats till ansökan.
Det utökade serveringsområdet beviljas med stöd av 18 § 3 mom. alkohollagen
(FFS 1102/2017), antagen genom landskapslag (2021:140) om tillämpning på
Åland av alkohollagen.
Tillståndet omfattar en serveringstid mellan kl. 10:30 - 01:30, vilket är enligt
ansökan och förenligt med 43 § alkohollagen Med ovanstående motiveringar kan
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utökning av serveringsområdet i omfattningen ovan beviljas 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 serveringsstället ska det finnas en sådan skriftlig plan för
egenkontroll som avses i 56 § i alkohollagen. Detta tillstånd eller en
kopia av det ska finnas tillgänglig för de som utför tillsyn av
alkohollagen. Se 1 § förordning 158/2018.
2. 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.
3. 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.

Bakgrund
16.6.2022. Viktors Smaker Ab inkom med en ansökan om permanent utökning av
serveringsområdet vid Café Viktor på Torggatan i Mariehamn.

Avgift
För beslutet debiteras en avgift om 195 euro enligt avgiftstabell nr 3 i
landskapsregeringens beslut (2021:164) om taxa för Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet.

Besvär
Besvärsanvisning bifogas.
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Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Camilla Nyberg-Selander
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor
1. Karta över serveringsområdet
2. Besvärsanvisning
3. Faktura (ej vid e-faktura)
För kännedom
Ålands polismyndighet, Pb 73, 22101 Mariehamn
Brandmyndigheten i Mariehamn, Elverksgatan 8, 22101 Mariehamn
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