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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
RP 100/2017 rd

Förslag till ändring

Ledamot Jani Mäkelä /saf föreslår att 17 och 26 § i alkohollagen godkänns med följande lydelse:

17 §
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker och förutsättningar för beviljande av sådana tillstånd

Ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker som innehåller högst 8,5 volymprocent etylalkohol
gäller detaljhandel inomhus på ett enda detaljhandelsställe och beviljas
1) en sökande som annat än tillfälligt saluhåller ett mångsidigt utbud av livsmedel för det dagliga behovet i en byggnad som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), om försäljningen av alkoholdrycker inte står för en klart större andel av näringsverksamheten än försäljningen av andra livsmedel,
2) en sökande som bedriver näringsverksamhet enligt 1 punkten i en butiksbil eller butiksbåt
som på en reguljär rutt som tillståndsmyndigheten godkänt betjänar fast bosatta eller säsongsboende,
3) i samband med serveringstillstånd för detaljhandel med de alkoholdrycker som serveras; i
samband med serveringstillstånd för viss tid eller på ett serveringsområde enligt 20 § får detaljhandelstillstånd emellertid beviljas endast för evenemang som ordnas av flera tillverkare av alkoholdrycker och vars syfte är att presentera produkterna för konsumenterna,
4) en innehavare av tillverkningstillstånd i anslutning till stället där alkoholdryckerna tillverkas.
Detaljhandelstillstånd för gårdsvin och hantverksöl gäller detaljhandel inomhus på ett enda
detaljhandelsställe, och det beviljas tillverkaren av alkoholdryckerna i fråga och gäller i anslutning
till eller i den omedelbara närheten av det tillverkningsställe där alkoholdryckens jäsning skett och
som finns i en byggnad som avses i markanvändnings- och bygglagen. På detaljhandelsstället får
även alkoholdrycker som avses i 1 mom. säljas.

En ytterligare förutsättning för att ett tillstånd som avses i 1 och 2 mom. ska beviljas är att sökanden har utarbetat en plan för egenkontroll enligt 56 §.
Tillståndsmyndigheten får meddela tillståndsvillkor som gäller kassa- och försäljningsarrangemang i detaljhandeln, om det till ställets läge eller verksamhet hänför sig särskilda risker med
avseende på övervakning eller allmän ordning och säkerhet eller om det också bedrivs servering
på samma verksamhetsställe.

26 §
Detaljhandelsställe och beviljande av detaljhandelstillstånd

Alkoholbolagets detaljhandelsställen godkänns på ansökan av alkoholbolaget av det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde försäljningsstället ligger. Ett försäljningsställe får
inte godkännas, om dess läge medför oskälig olägenhet för dem som bor i närheten.
Om alkoholbolaget ansöker om ett i 17 § 1 mom. avsett detaljhandelstillstånd att sälja alkoholdrycker som innehåller högst 8,5 volymprocent etylalkohol, kan tillstånd beviljas om försäljningsstället uppfyller förutsättningarna enligt 1 mom.
När det gäller godkännande av alkoholbolagets detaljhandelsställen och beviljande av detaljhandelstillstånd till bolaget iakttas det som i 21 § föreskrivs om utlåtanden och delfående.
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