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MYNDIGHETSBESLUT
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Beslut: MB-2022-359

28.9.2022

Verksamhet
Sandösunds Taverna
Trollvägen 40
Vårdö
Beslut
ÅMHM ger med stöd av 19 § 2 mom. landskapslag (2021:140) om tillämpning på
Åland av alkohollagen Sandösunds Produkter en skriftlig varning.
Motivering
Alkohollagen (FFS 1102/2017) är antagen genom landskapslag (2021:140) om
tillämpning på Åland av alkohollagen. Enligt 5 § 1 mom. landskapslagen är
ÅMHM behörig myndighet för de uppgifter som enligt alkohollagen i riket sköts
av statliga myndigheter. Utöver att bevilja serveringstillstånd och övervaka
servering av alkoholdrycker är ÅMHM den myndighet som beslutar om påföljd
för tillståndshavaren då denne försummat sina skyldigheter enligt
alkohollagstiftningen. Bestämmelserna om påföljdsavgift enligt 71 § alkohollagen
är inte tillämpliga på Åland men ÅMHM kan bland annat enligt 19 § 2 mom. 7
punkten i landskapslagen i stället ge tillståndshavaren en skriftlig varning om
denne inte iakttar sina skyldigheter enligt 5 kap. alkohollagen. ÅMHM kan med
stöd av 72 § 1 mom. återkalla ett serveringstillstånd för viss tid eller permanent
om tillståndshavaren fortsätter att försumma sina skyldigheter enligt
alkohollagstiftningen efter det att en anmärkning eller en varning getts.
I samband med av ÅMHM gjorda rutininspektioner av serveringsställen på Åland
den 26.7.2022 kontrollerades serveringsverksamheten vid Sandösunds Taverna på
Vårdö kl. 16:00. Vid inspektionstillfället sköttes serveringen och försäljningen
över disk av en engelskspråkig anställd som uppgav att han inte har den
behörighet en ansvarig föreståndare eller dennes ställföreträdare ska ha vid
alkoholservering. Han var heller inte förtrogen med den åländska
alkohollagstiftningen och hade inte tagit del av den skriftliga plan för egenkontroll
som alla serveringsställen ska ha från den 1.11.2021 då den nya alkohollagen
trädde i kraft på Åland. Han uppgav vid inspektionen att restaurangens ägare och
tillika ansvarsperson var i Mariehamn för att uträtta ärenden. Under den tid
inspektionen pågick såldes av alkoholdrycker i försäljningsdisken.
Enligt 56 § i alkohollagen ska tillståndshavaren utarbeta en skriftlig plan för att
säkerställa att verksamheten är lagenlig samt iaktta den och föra bok över
genomförandet. Enligt 57 § alkohollagen ska tillståndshavaren som en del av
egenkontrollen se till att personalen känner till sina skyldigheter enligt samma lag
och enligt planen för egenkontroll.
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Enligt 10 § 1 mom. i landskapslag (2021:140) om tillämpning på Åland av
alkohollagen ska den ansvariga föreståndaren eller dennes ställföreträdare vara på
plats på serveringsstället vid alkoholservering för att iaktta att gällande
bestämmelser iakttas på serveringsstället. Enligt 16 § 1 mom. ska
tillståndshavaren se till att den för uppgiften utsedda personen har den kompetens
som krävs för uppgiften.
Efter inspektionen jämfördes serveringsområdet med det serveringsområde som
godkänts då serveringstillståndet beviljades. ÅMHM konstaterar att den
uteservering som finns på tavernabyggnadens baksida inte har godkänts av
myndigheterna som serveringsområde. Enligt 11 § 2 mom. i alkohollagen ska
tillståndshavaren ansöka om förändringar av sin verksamhet hos
tillståndsmyndigheten före förändringarna genomförs. Tillståndshavaren har den
27.9 lämnat in en ansökan om att de aktuella områdena utomhus ska godkännas
som en del av Sandösund Tavernas serveringsområde.
Tillståndshavaren har inte lämnat något skriftligt bemötande på protokollet men
serveringsställets plan för egenkontroll lämnades in den 6.9.2022 efter att
hörandetiden löpt ut. Vid telefonkontakt har denne meddelat att avsikten är att
rätta till det som inte överensstämmer med alkohollagstiftningen.
Bakgrund
26.7.2022 utförde ÅMHM en oanmäld rutininspektion vid Sandösunds Taverna.
2.8.2022 skickades inspektionsprotokollet med hörande till Sandösunds.
Produkter.
6.9.2022 skickade Sandösunds Produkter in sin plan för egenkontroll till ÅMHM.
Avgift
För beslutet uppbärs en avgift om 260 €, vilket motsvarar fyra timmars
handläggningstid. För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 65 euro per
arbetad timme enligt avgiftstabell 3 i Ålands landskapsregerings beslut
(2021:164) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Besvär
Besvärsanvisning bifogas.
Beslutet justeras omedelbart.
För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
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Ketzia Karring
Sektionschef
Beslutande

Camilla Nyberg-Selander
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilaga
1. Besvärsanvisning
2. Faktura (ej vid e-faktura)

För kännedom
Ålands polismyndighet, Pb 73, 22101 Mariehamn
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