ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2013

Nr 58

Nr 58
LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av
riksförfattningar om alkohol
Föredragen för Republikens President den 28 juni 2013
Utfärdad i Mariehamn den 29 augusti 2013

I enlighet med lagtingets beslut1
ändras rubriken till landskapslagen
(1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av
riksförfattningar om alkohol samt lagens 1 §,
3 § 1 mom. och 5 § 2 mom., av dessa rubriken
samt 1 § och 5 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen (2007/86) och 3 § 1 mom. sådant det
lyder i landskapslagen (2007/127) samt
fogas till lagen en ny 5a § som följer:
Landskapslag
om tillämpning på Åland av
alkohollagen
1§
Syfte och tillämpningsområde
I syfte att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala
och medicinska skadeverkningarna av alkoholdrycker ska inom landskapets behörighet alkohollagen (FFS 1143/1994) tillämpas på Åland,
till den del den innehåller bestämmelser om
tillstånd till servering av alkoholdrycker, med
de avvikelser som följer av denna lag.
De i 1 mom. avsedda bestämmelserna i alkohollagen ska tillämpas på Åland sådana de
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lyder när denna lag träder i kraft. Sker därefter ändringar i bestämmelserna ifråga ska
ändringarna gälla på Åland från tidpunkten
för deras ikraftträdande i riket. Ändringar av
bestämmelser beträffande vilka i denna lag
föreskrivits avvikelser ska dock inte tillämpas
på Åland.
3§
Myndigheter
Beviljandet av serveringstillstånd, övervakningen av serveringen av alkoholdrycker samt
övriga förvaltningsuppgifter som enligt alkohollagen ankommer på statens myndigheter
ska på Åland handhas av Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet om dessa uppgifter
enligt 23 § självstyrelselagen ankommer på
landskapet.
-----------------------------------5§
Straffbestämmelser
-----------------------------------Den som innehar serveringstillstånd eller
den som är anställd på ett serveringsställe och
som på något annat sätt än vad som anges i
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1 mom. bryter mot bestämmelserna i alkohollagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser i fråga om serveringsförbud, om
serveringstider, om serveringsmängder eller
om betalningssättet och skyldigheten att ge
räkning vid serveringen ska för alkoholförseelse dömas till böter.

ta att författningar som utfärdats med stöd av
alkohollagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen
föreskriver till den del författningarna innehåller bestämmelser om tillstånd till servering av
alkoholdrycker.
__________

5a §
Landskapsförordning
Landskapsregeringen kan inom landskapets
behörighet genom landskapsförordning beslu-

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.
__________
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