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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT 

om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om taxa  
för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Utfärdad i Mariehamn den 21 september 2021

AVGIFTSTABELL 3

Alkohol – prövning och tillsyn

Prövning Avgift
Euro

1. Serveringstillstånd

Tillsvidare och tidsbundna (över en månad dock högst 1 år) om sökan-
den har ett serveringsställe

650

Tillsvidare och tidsbundna (över en månad dock högst 1 år) om 450

•	 sökanden inte har ett serveringsställe,

•	 sökanden har något annat giltigt serveringstillstånd, eller

•	 sökanden samtidigt ansöker om flera serveringstillstånd. För ett (1) 
serveringstillstånd tas det då ut en avgift enligt avgift för sökande 
med serveringsställe och för övriga tillstånd en avgift enligt denna 
punkt.

Tillfälliga (högst en månad)

•	 högst en dag, slutna sällskap, för sökande med annat gällande 
serveringstillstånd

195

•	 högst två dagar, servering till allmänheten 325

•	 högst två dagar, servering till allmänheten (högst 5,5 volymprocent 
etylalkohol)

195

 Med stöd av 6 § landskapslagen (1993:27) om 
grunderna för avgifter till landskapet och 21 § 
landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- 
och hälsoskyddsmyndighet ändras avgifts-

tabell 3 i Ålands landskapsregerings beslut 
(2021:49) om taxa för Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighet som följer:
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•	 mer än två dagar (dock högst en månad) eller högst 10 serveringstill-
fällen (dagar) på ett år (avgift/ansökan) eller om antalet kundplatser 
på serveringsområdet överstiger 200

455

•	 mer än två dagar (dock högst en månad) eller högst 10 serverings-
tillfällen (dagar) på ett år (avgift/ansökan) eller om antalet kund-
platser på serveringsområdet överstiger 200 (högst 5,5 volymprocent 
etylalkohol)

273

2. Ändring av serveringstillstånd

Mera omfattande ändringar av serveringsområdet (ansökan: utom-
hus/ny byggnad)

195

Mindre ändringar av serveringsområdet (anmälan: inomhus), om-
vandling av tidsbundet serveringstillstånd till permanent serve-
ringstillstånd, m.m.

130

3. Servering vid tillställningar och evenemang

Godkännande av serveringsområde för tillställningar och evenemang 450

Anmälan om servering på ett godkänt serveringsområde, Euro/till-
ställning eller evenemang

65

4. Förlängning av serveringstid

Förlängd servering för alkoholdrycker med

•	tillstånd 335

•	anmälan 225

•	tillstånd,	tillfälligt,	högst	fem	serveringstillfällen	(dagar),	eller 250

•	anmälan,	tillfälligt,	högst	fem	serveringstillfällen	(dagar) 200

Om sökanden samtidigt för ett och samma objekt både ansöker om 
tillstånd för förlängd serveringstid och gör en anmälan om förlängd 
serveringstid, tas avgift ut endast för tillståndet för förlängd serve-
ringstid.

Ansökan om ändring av kravet på ordningsvakter för den förlängda 
serveringstiden, när ansökan behandlas i samband med ansökan 
om tillstånd för eller anmälan om förlängd serveringstid för alkohol-
drycker och när ansökan lämnas in separat

195

5. Övrig handläggning

Anmälan om servering på fartyg i utrikestrafik 500

Övrig handläggning och beslut enligt timtaxa 65 €/h

Tillsyn Avgift
Euro

1. Vid serveringstillstånd och vid förlängd serveringstid

Med serveringstillstånd av alkohol (räknas som 100% alkohol)

•	 <101 liter 100

•	 101–2 000 liter 200

•	 2 001–10 000 liter 400

•	 >10 000 liter 750

Årsavgift för tillsyn för förlängd serveringstid
Tillsynsavgift vid tillfälligt förlängd servering ingår i avgiften för 
anmälan/tillstånd.

300
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2. Vid servering i utrikestrafik

Årsavgift per verksamhetsställe med servering i utrikestrafik. Till-
synsavgiften debiteras kalenderårsvis i förskott, dock senast 31.3. 
För en ny anmälan tas ingen tillsynsavgift ut under det första ka-
lenderåret.

400

3. Övrigt

Handläggning av beslut om påföljd vid utebliven rapportering 195

Tillsynsavgiften för tillfälliga serveringstill-
stånd ingår i tillståndsavgiften. Av inneha-
vare av tillsvidare serveringstillstånd uppbärs 
per verksamhetsställe en årlig tillsynsavgift. 
Tillsynsavgifterna bestäms på basis av hund-
raprocentig alkohol utifrån de registrerade 
inköpen under föregående år. Hos nya inne-
havare av serveringstillstånd tas det inte ut 
någon tillsynsavgift under det första kalen-

deråret. Tillsynsavgifterna för servering och 
förlängning av serveringstiden debiteras per 
kalenderår senast den 30 april, om tillstånds-
havaren har ett giltigt tillstånd den 1 april.

 Detta beslut träder i kraft den 1 november 
2021.
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