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Förslag om utskänkning av alkohol 
 

Allmän motivering 
 

1. Bakgrund 
 

I landskapet är rikslagstiftningen om alkohol i huvudsak gällande. Till land-

skapets behörighet hör frågor om servering och utskänkning. Till dessa delar 

är följande rikslagstiftning med vissa avvikelser tillämpliga i landskapet 

− rikets alkohollag (FFS 1143/1994) 

− förordning om alkoholdrycker och sprit (FFS 1344/1994) samt 

− förordning om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försälj-

ningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (FFS 

1994/1346). 

 

 I riket har alkohollagen (FFS 1143/1994) sedan år 2018 ersatts av alko-

hollagen (FFS 1102/2017). Inom landskapsregeringen pågår en beredning 

för att anpassa regelverket till den nya rikslagen om alkohol. landskapets be-

stämmelser finns i landskapslagen (1995:82) om tillämpning på Åland av 

alkohollagen samt i landskapsförordningen (2013:59) om tillämpning på 

Åland av riksförfattningar om alkohol, vilka är s.k. blankettförfattningar. Där 

ingår bestämmelser om vissa avvikelser från rikslagstiftning i frågor som rör 

utskänkning. Avvikelserna är skrivna i förhållande till den i riket tidigare 

gällande alkohollagen (FFS 1143/1994). Landskapets lagstiftning har delvis 

kunnat anpassas till den nya rikslagstiftningen genom landskapslagen 

21/2018 (LF 12/2017-2018, SMU 6/2017-2018). 

 Frågor som rör alkoholpolitik ingår i landskapsregeringens alkohol-, nar-

kotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2017–2020 (alrs_and-

tspolitiskaprogram_2017-2020_231117.pdf), det s.k. ANDTS-programmet. 

Programmets övergripande mål är att förebygga och begränsa negativa fy-

siska, psykiska och sociala effekter av missbruk som hindrar hälsosamma, 

trygga och meningsfulla liv. Samhällets åtgärder ska främja människors möj-

ligheter att nå sina inneboende resurser samt tillit och delaktighet i en god 

samhällsutveckling. Grundläggande är det förebyggande arbetet med att 

hindra att människor redan i ett tidigt skede av sina liv utvecklar riskbruk, 

missbruk eller beroende. Begränsning av tillgänglighet till alkohol är viktigt 

för att begränsa konsumtionen. Åtgärder som begränsar tillgängligheten har 

visats vara bland de mest effektiva åtgärderna för att minska bruk, och sär-

skilt risk- och missbruk, av alkohol. 

 

2. Behörighet 
 

Enligt 18 § 13 punkten i självstyrelselagen (1995:92) för Åland, har dock 

Åland lagstiftningsbehörighet i frågor om tillstånd till utskänkning av alko-

holdrycker, vilket i självstyrelselagens förarbeten omnämnts som villkor för 
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utskänkning och tillstånd till utskänkning. Övrig alkohollagstiftning hör i en-

lighet med 29 § 1 mom. 4 punkten i självstyrelselagen till rikets lagstift-

ningsbehörighet. Utskänkning av alkoholdrycker anknyter också till rättsom-

rådena näringsverksamhet, social- och hälsovård samt allmän ordning och 

säkerhet. 

 

3. Förslag 
 

Förslaget innebär i huvudsak att landskapsförordningen om tillämpning på 

Åland av riksförfattningar om alkohol ändras så att servering av alkohol vid 

serveringsställen ska kunna ske så 

 1) att förlängd tid kan beviljas för servering av alkohol utomhus eller vid 

serveringstillstånd för viss tid, 

 2) att begränsningen av antalet alkoholportioner som får serveras samti-

digt försvinner, 

 3) att serveringstiden i utrikestrafik anpassas till rikets nya alkohollag 

samt så att 

 4) att kraven för att i servering anlita en person som har fyllt 16 år (men 

inte 18 år) förenklas. 

 Förslagen rör inom landskapets behörighet tillämpning av bestämmelser 

i den tidigare rikslagstiftningen, särskilt 26, 32 och 40 §§ alkohollagen (FFS 

1143/1994). 

 

4. Förslagets verkningar 
 

Förslagets direkta ekonomiska följder bedöms bli små för samhället, men 

kan främja den ekonomiska omsättningen för såväl berörda näringsidkare 

som deras leverantörer. Förslaget kan också ge ungdomar möjlighet till ett 

sommarjobb. Förlängd serveringstid utomhus bedöms beröra få serverings-

ställen. Ett utökat tillstånd kan samtidigt föra med sig vissa kostnader för 

tillståndet som sådant liksom för personal. 

 Alkoholens skadliga verkningar på hälsan är kända, ökad totalkonsumt-

ion av alkoholdrycker bidrar på sikt till ökade samhällsekonomiska kostna-

der. Missbruk kan skada arbets- och familjeliv samt ge samhället kostnader 

för produktionsbortfall, omhändertagande, upprätthållande av ordning samt 

vård och behandling. Det finns en mycket stark koppling mellan våldshand-

lingar och berusningsdrickande samt en koppling mellan antal trafikolyckor 

och alkoholkonsumtion. Samhällsregleringen av försäljning och servering av 

alkohol i det offentliga rummet sänder signaler om vilka värden som till-

skrivs alkohol och påverkar alkoholkonsumtionskulturen i samhället som 

helhet, även om endast en mindre del av all alkoholkonsumtion sker vid ser-

vering. Svenska och finska utredningar visar samstämmig att såväl misshan-

delsbrott som våldsutsatthet är störst bland män, med en förhöjd förekomst 

under helger och nätter. 

 En avreglering av bestämmelserna om anlitande av serveringspersonal 

som är under 18 år föreslås, så att personer som är fyllda 16 år får servera 

alkohol under direkt övervakning av en ansvarig föreståndare eller någon 

annan som utsetts för uppgiften. Förslaget ökar på tillgången på serverings-

personal, särskilt under vissa tider av året. Samtidigt är det ett stort krav på 

all personal, och i synnerhet på 16 och 17-åringar, att tillse att inte alkohol 

serveras till personer under 18 år eller till personer som är uppenbart beru-

sade eller uppträder störande. Arbetsgivare har en skyldighet att ge undervis-

ning, handledning och personlig orientering till arbetstagare som inte har 

fyllt 18 år och som saknar den yrkesskicklighet och erfarenhet som krävs i 

arbetet (jfr 10 § lagen om unga arbetstagare, FFS 998/1993). Arbetsplatsens 

arbetsförhållanden samt arbetstagarens ålder och andra egenskaper ska be-

aktas, ”så att denne inte utsätter sig själv eller andra för risker”. 16 och 17-
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åringar är straffmyndiga; påföljdsbestämmelser vid olovlig servering och al-

koholbrott finns i 5 § landskapslagen om tillämpning på Åland av alkoholla-

gen samt i 50a § alkohollagen (FFS 1143/1994). Bestämmelser om straffbar-

hetsålder och det straffrättsliga ansvaret finns i strafflagen (FFS 39/1889). 

 Män konsumerar mer alkohol än kvinnor, berusar sig oftare och har oftare 

ett alkoholberoende. Förslaget har dock inga kända nya konsekvenser för 

jämställdheten. 

 Ytterligare överväganden om följder av förslaget framgår av den prome-

moria som utgjort en grund för detta förslag, och som upprättats inom Ålands 

landskapsregerings social- och miljöavdelning. Se Lagstiftningspromemoria 

med förslag på ny lagstiftning om servering av alkoholdrycker (dnr ÅLR 

2019/7250). Under våren 2020 färdigställs en reviderad promemoria med 

kompletterande samhällsekonomiska uppgifter, inför landskapsregeringens 

samlade förslag om alkohollagstiftningen. 

 

Detaljmotivering 
 

2a § Servering av alkoholdrycker portionsvis. Enligt 24 § i riksförordningen 

om alkoholdrycker och sprit (FFS 1344/1994) får alkoholdrycker endast ser-

veras en portion åt gången (basportion). I samband med måltider får flera 

alkoholdrycker serveras samtidigt och sällskap får serveras alkoholdrycker 

flaskvis eller i andra försäljningsförpackningar. Enligt förslaget får kunderna 

välja mellan de flaskor och andra förpackningar som erbjuds vid serveringen 

och vars maximistorlek inte är begränsad. En övre gräns för den mängd al-

koholdrycker som får säljas till kunden och dennes sällskap fastställs inte. 

Vid servering av utportionerade drycker ska kunden dock tillhandahållas 

möjlighet att köpa vissa volymer alkoholdryck per utportionerad portion, be-

roende på alkoholhalten i drycken. 

 Servering av alkoholdrycker som innehåller över 2,8 procent alkohol krä-

ver tillstånd, vilket ska vara beviljat innan servering inleds. Ett serverings-

tillstånd är specifikt för såväl serveringsställe som näringsidkare och kan be-

viljas tills vidare eller för viss tid. Näringsidkaren ska vara myndig, inte vara 

försatt i konkurs utan ha goda ekonomiska förutsättningar samt ska ses som 

tillförlitlig att handha den hantering som servering av alkoholdrycker kräver. 

 

2b § Förlängning av serveringstid efter klockan 01.30. Enligt gällande re-

gelverk kan permanenta serveringsställen av särskilda skäl beviljas tillstånd 

för att 

− tidigarelägga servering från kl. 09.00 till tidigast kl. 05.00 eller för att 

− senarelägga servering från kl. 01.30 till kl. 03.30. 

 Den grundläggande förutsättningen är att förlängningen inte kan antas 

medföra olägenhet eller störning för närboende. Därutöver gäller de särskilda 

förutsättningarna att 

− serveringsställets verksamhetsidé samt utrustnings- och servicestandard 

förutsätter förlängd serveringstid eller att 

− det på serveringsstället ordnas en särskild tillställning eller ett särskilt 

evenemang av en sådan karaktär att det förutsätter förlängd serveringstid. 

 Enligt detta förslag skulle en tidigarelagd såväl som förlängd serverings-

tid också kunna beviljas för servering utomhus, liksom för serveringstillstånd 

under viss tid. Fortsatt skulle som grundläggande förutsättning gälla att en 

förlängning inte kan antas medföra olägenhet eller störning för närboende. 

Vid serveringstillstånd som gäller för viss tid kan förlängd serveringstid be-

viljas för en eller flera dagar dock högst en månad. Serveringsställen som har 

tillstånd tillsvidare kan därutöver beviljas förlängd serveringstid för högst 2 

år. Gällande taxa för beslut om sådana tillstånd finns i landskapsregeringens 

beslut 2018:99. 
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2c § Serveringstider i fartyg som trafikerar mellan Åland och utlandet. En-

ligt gällande bestämmelser är servering ombord på en sjöfarkost i utrikestra-

fik förbjuden mellan klockan 03.30 (det lands tid, från vars hamn fartyget 

senast avgått) och klockan 09.00. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 

är tillstånds- och tillsynsmyndighet och kan på ansökan tillåta servering även 

under andra tider än de nämnda. Genom förslaget kommer regelverket att 

anpassas till den nya rikslagen om alkohol (FFS 1102/2017). 

 

2d § Anlitande av minderåriga för servering av alkoholdrycker. Enlig för-

slaget ska en person som har fyllt 16 år få servera alkoholdrycker om han 

eller hon står under direkt övervakning av den ansvariga föreståndaren eller 

någon annan som har utsetts för uppgiften. För närvarande krävs att personer 

under 18 år som serverar alkoholdrycker 

− har en tillräcklig yrkesutbildning i enlighet med tillämplig lagstiftning el-

ler 

− är en sådan studerande som har fyllt 16 år, vilken leds av en minst 20-årig 

utbildare som har tillräcklig yrkesutbildning. 
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Förordningstext 
 

Landskapsregeringen föreslår att följande förordning antas. 

 

 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G 

om ändring av landskapsförordningen om tillämpning på Åland 

av riksförfattningar om alkohol 
 

 Med stöd av 5a § landskapslagen (1995:92) om tillämpning på Åland av 

alkohollagen fogas till landskapsförordningen (2013:59) om tillämpning på 

Åland av riksförfattningar om alkohol nya 2a-2d §§ som följer: 

 

 

2a § 

Servering av alkoholdrycker portionsvis  

 Bestämmelserna i 24 § förordningen om alkoholdrycker och sprit är inte 

tillämpliga. Vid servering, alkoholdrycker säljas endast i öppnade förpack-

ningar eller utportionerade i glas eller andra kärl. 

 Om en alkoholdryck vid servering säljs utportionerad, 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 volymprocent etylalkohol är i enlighet 

med regelverket en alkoholfri dryck. 

 

2b § 

Förlängning av serveringstid efter klockan 01.30 

 I enlighet med föreskrifterna i bilagan till denna förordning kan förlängd 

serveringstid efter klockan 01.30 beviljas för servering inomhus och utom-

hus till längst klockan 03.30, för såväl serveringsställen med tills vidare ser-

veringstillstånd som med serveringstillstånd för viss tid. 

 En förutsättning för sådan förlängd serveringstid som avses i 1 mom. är 

att serveringsstället bedöms vara beläget så att en förlängning av serverings-

tiden efter klockan 01.30 eller före klockan 09.00 inte kan antas medföra 

olägenhet eller störning för närboende. 

 

2c § 

Serveringstider i fartyg som trafikerar mellan Åland och utlandet 

 Med avvikelse från bestämmelserna om försäljning av alkoholdrycker i 

förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försälj-

ningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (FFS 

1994/1346) är servering i sådana fartyg förbjuden mellan klockan 04.00 och 

05.30. 

 Tillstånd kan inte beviljas för servering under andra tider än de som anges 

i 1 mom. 
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2d § 

Anlitande av minderåriga för servering av alkoholdrycker 

 Med avvikelse från bestämmelserna i 27 § förordningen om alkohol-

drycker och sprit får en person som har fyllt 16 år servera alkoholdrycker om 

det sker under direkt övervakning av den ansvariga föreståndaren eller någon 

annan som särskilt har utsetts för uppgiften. 

__________________ 

 

 Denna landskapsförordning träder i kraft den 

 Med ikraftträdandet av denna förordning upphävs landskapsregeringens 

anvisningar om förutsättningar för förlängd serveringstid av den 25 septem-

ber 2003 (S13/03/1/2) sådana de lyder ändrade genom landskapsregeringens 

beslut av den 9 oktober 2013 (S1013E35). 
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Bilaga – om förutsättningar för förlängd serveringstid 
 

Förutsättningar för förlängd serveringstid som avses i land-

skapsförordningens 2b § 
 

1.1 Serveringstider 
 

Förlängd serveringstid före kl. 09.00 och efter kl. 01.30 kan beviljas av sär-

skilda skäl. Tillstånd kan beviljas att inleda servering tidigast kl. 05.00. Till-

stånd kan beviljas att förlänga serveringstiden till kl. 03.30. 

 

1.2 Allmänna förutsättningen för beviljande av förlängd serveringstid 
 

1.2.1 Tillstånd kan beviljas endast om serveringsstället är så beläget att för-

längningen av serveringstiden inte kan antas medföra olägenhet eller stör-

ning för närboende. Om ett avgörande kan antas få en betydande inverkan på 

andras livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden, ska de berörda personerna 

ges möjlighet att få uppgifter om utgångspunkterna och målen för behand-

lingen av ärendet samt få uttala sin åsikt om ärendet.  

Se 36 § förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland, vars motiv (FR 

8/2007-2007) i sak överensstämmer med 41 § rikets förvaltningslag (FFS 

434/2003). Se motiven till bestämmelsen i RP 72/2002. 

 

1.2.2 Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndigheten anser det vara nöd-

vändigt för förverkligande av syftet med alkohollagen kan tillstånd förvägras 

eller beviljas så att det tidsmässigt eller till sin omfattning avviker från ansö-

kan. 

 

1.2.3 Tillstånd kan förvägras och ett beviljat tillstånd återkallas om det på 

serveringsstället har förekommit allvarliga serveringsförseelser eller uppre-

pade ordningsstörningar. 

 

1.2.4 På ett serveringsställe med förlängd serveringstid ska finnas tillräckligt 

med personal. Förutom serveringspersonal ska ett tillräckligt antal ordnings-

vakter finnas för att kontrollera gästernas antal, berusningsgrad och ålder. 

 

1.2.5 Tillståndsinnehavaren ska möjliggöra för och uppmuntra sin personal 

att regelbundet delta i utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 

 

1.3 Särskilda förutsättningar för beviljande av förlängd serveringstid  
 

Förlängd serveringstid kan beviljas om särskilda skäl finns. Som särskilda 

skäl för beviljande av förlängd serveringstid efter kl. 01.30 kan anses att  

 1) serveringsställets verksamhetsidé i kombination med god utrustnings- 

och servicestandard förutsätter förlängd serveringstid eller att 

 2) det på serveringsstället ordnas en särskild tillställning eller ett särskilt 

evenemang av en sådan karaktär att det förutsätter förlängd serveringstid. 

 

1.4 Villkor för beviljande av förlängd serveringstid 
 

I tillståndsvillkoren ska anges att serveringsstället ska stängas en halv timme 

efter serveringstidens slut. 

 

Tillstånd kan beviljas för varje veckodag eller en del av veckans dagar. Till-

ståndet kan gälla hela rörelsen, en avdelning eller någon annan uttryckligen 

angiven del av den. 
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1.5 Tillståndets giltighetstid 
 

Vid serveringstillstånd som gäller för viss tid kan förlängd serveringstid be-

viljas för en eller flera dagar dock högst en månad. 

 

Serveringsställen som har tillstånd tillsvidare kan därutöver beviljas förlängd 

serveringstid för högst 2 år. 

 

 

 

Mariehamn den  

 

 

L a n t r å d 

 

 

 

 

 

Föredragande minister 

 

 

 

 

 


