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LANDSKAPSFÖRORDNING

om ändring av landskapsförordningen om tillämpning på Åland 
av riksförfattningar om alkohol

Utfärdad i Mariehamn den 14 maj 2020

Med stöd av 5a § landskapslagen (1995:92) 
om tillämpning på Åland av alkohollagen fo-
gas till landskapsförordningen (2013:59) om 
tillämpning på Åland av riksförfattningar om 
alkohol nya 2a-2c §§ som följer:

2a §
Servering av alkoholdrycker portionsvis

Bestämmelserna i 24 § förordningen om al-
koholdrycker och sprit är inte tillämpliga. Vid 
servering, alkoholdrycker säljas endast i öpp-
nade förpackningar eller utportionerade i glas 
eller andra kärl.

Om en alkoholdryck vid servering säljs ut-
portionerad, ska den beroende på alkoholhalt 
(volymprocent etylalkohol) finnas tillgänglig 
som portion för kunder i de centilitervolymer 
som ges i följande tabell.

volymprocent 
etylalkohol

portion, centiliter

högre än 22 %      4

högre än 15 %      8

högre än 8 %     12

högre än 2,8 %     33

En dryck som innehåller högst 2,8 volympro-
cent etylalkohol är i enlighet med regelverket 
en alkoholfri dryck.

2b §
Förlängning av serveringstid

I enlighet med föreskrifterna i bilagan till 
denna förordning kan förlängd serveringstid 
efter klockan 01.30 beviljas för servering in-
omhus och utomhus till längst klockan 03.30, 
eller för att inledas tidigast 05.00, för såväl ser-
veringsställen med tills vidare serveringstill-
stånd som med serveringstillstånd för viss tid.

En förutsättning för sådan förlängd serve-
ringstid som avses i 1 mom. är att tillstånds-
myndigheten bedömer att serveringsstället är 
så beläget så att en förlängning av serveringsti-
den efter klockan 01.30 eller före klockan 09.00 
inte kan antas medföra en sanitär olägenhet 
i boendemiljön, då sådan olägenhet inte kan 
förebyggas genom tillståndshavarens åtgärder. 
Med sanitär olägenhet avses buller eller annan 
betydande störning i närboendes livsmiljö, i en-
lighet med bestämmelserna i landskapslagen 
(2016:84) om tillämpning på Åland av hälso-
skyddslagen.

I landskapslagen om tillämpning på Åland 
av hälsoskyddslagen finns särskilda bestäm-
melser om hälsoskydd.

2c §
Serveringstider i fartyg som trafikerar mellan 

Åland och utlandet
Med avvikelse från bestämmelserna om för-

säljning av alkoholdrycker i förordningen om 
försäljning av alkoholdrycker och övervakning 
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av försäljningen som trafikerar mellan Fin-
land och utlandet (FFS 1994/1346) är serve-
ring ombord på fartyg hemmahörande i Åland 
förbjuden under färd i finskt och åländskt ter-
ritorialvatten mellan klockan 04.00 och 05.30.

Tillstånd kan inte beviljas för servering un-
der andra tider än de som anges i 1 mom.

__________

Denna landskapsförordning träder i kraft 
den 1 juni 2020.

 Mariehamn den 14 maj 2020

VERONICA THÖRNROOS
lantråd

  A n n e t t e   H o l m b e r g - J a n s s o n
 föredragande minister

Ett tillstånd som har beviljats med stöd av 
tidigare bestämmelser förblir i kraft under den 
tid tillståndet har beslutats gälla.

Med ikraftträdandet av denna förordning 
upphävs landskapsregeringens anvisningar 
om förutsättningar för förlängd serveringstid 
av den 25 september 2003 (S13/03/1/2) sådana 
de lyder ändrade genom landskapsregeringens 
beslut av den 9 oktober 2013 (S1013E35).

__________
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