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Landskapsföreningen har begärt in synpunkter på rikets förslag till ny alkohollagstiftning.
Här är Ålands Näringslivs synpunkter som har tagit fram i samverkan med berörda företag.
●

Ålands Näringslivs grundinställning är att åländska företag ska ha minst motsvarande
förutsättningar som företag i våra närregioner. Således bör denna proposition, om
den godkänns av riksdagen, även implementeras i den åländska lagstiftningen.

●

Vi ser positivt på möjligheten för mindre öl- och vintillverkare att få ett
detaljhandelstillstånd. Idag är det ofta specialtillverkningar med en volymprocent på
max 4,5% som ges den möjligheten. Vi tycker dock att man kunde följa de
europeiska direktiven för mikrobryggerier, vilket definierar ett mikrobryggeri där det
produceras maximalt två miljoner liter per år. Nu definierar 3§ gränsen till max
500.000 liter per år. Detta missgynnar oförklarligt finska producenter i förhållande till
de europeiska.

●

Vi ser positivt på att förslaget beräknas öka handelns försäljning. Det gynnar den
pressade sektorns framtida förutsättningar och leder till att sysselsättningen bibehålls
eller eventuellt ökas. Speciellt lokala specialsorter som idag ligger ovanför
maxgränsen kommer att få större utrymme, antagligen på bekostnad av starkare
drycker som säljs på Alko.

●

Det finns en risk att restaurangernas konkurrenssituation missgynnas då de
fortsättningsvis har ett större kontroll- och tillsynsansvar än detaljhandeln. Kommer
man i samband med att lagen införs, även att förenkla ansvaret för restaurangerna
på dessa områden? Exempelvis kommer ansvaret över restaurangernas
utskänkningsområde att vara lika strikt som idag?

●

Vi ser positivt på att cateringverksamhet förenklas med denna lag. Företag kan nu
ansöka om ett tillstånd som gäller kontinuerligt på godkända lokaler. Tidigare har
detta varit oerhört byråkratiskt att administrera.

●

Vi ser negativt på att man föreslår en stringering för basportioner för svaga
alkoholdrycker. Enligt 40§ ska den vara högst 33 cl. Den bör hållas till 50 cl.
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