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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 18 
Ålands Penningautomatförenings ansökan om tillstånd att 
tillhandahålla lotteriet Paf Låttå för tiden 1.2.2020 – 
31.1.2030.  
ÅLR 2019/9712 
74 Rk1a 

Landskapsregeringen beviljar Ålands Penningautomatförening (Paf) 
tillstånd att anordna lotteriet Paf Låttå för tiden 1.2.2020 – 31.1.2030 i 
enlighet med ansökan med stöd av 1 och 3 §§ landskapslagen (1966:10) 
om lotterier och landskapsförordningen (1993:56) om Ålands 
Penningautomatförening och dess verksamhet.  

 
Villkor 
För tillståndet gäller följande villkor: 
1. Spelreglerna ska anslås på lämplig plats i anslutning till spelet. 
2. Om dragningen inte är digitaliserad ska minst två personer vara 

närvarande vid dragningen.  
3. Tillståndsinnehavaren får även anordna lotterier på platser utöver dem 

som anges i detta tillstånd. 
4. Vid förändringar av spelplatser tillställer Paf en uppdaterad bilaga 

med aktuella spelplatser till landskapsregeringen och 
Lotteriinspektionen en gång per år.  

 
Tillståndsinnehavarens ansvar 
Landskapsregeringen framhåller att spelverksamheten ska ske på ett 
säkert och ansvarsfullt sätt samt att oegentligheter och brott förhindras. 
Spel ska anordnas enligt gällande landskapslag och så att sociala problem 
och hälsoproblem som spelande orsakar minimeras.  

 
Tillsyn 
Lotteriinspektionen ansvarar för tillsyn av Paf:s verksamhet enligt 2 § 
landskapslagen (2016:10) om Lotteriinspektionen och 5a § 1 mom. 
landskapslagen om lotterier. Paf ska betala kostnaden för tillsyn till 
landskapsregeringen årligen så att full kostnadstäckning för 
Lotteriinspektionen uppnås. 
 
Lotteriinspektionen har rätt att utan hinder av bestämmelser om 
tystnadsplikt av tillståndsinnehavaren erhålla de upplysningar och 
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handlingar som behövs för tillsynsuppgiften.  
 
Tillämpade lagar och förordningar 
Landskapslagen (1966:10) om lotterier 
Landskapslagen (2016:10) om Lotteriinspektionen 
Landskapsförordningen (1993:56) om Ålands Penningautomatförening 
och dess verksamhet 
 
Tillståndet gäller för i bilaga 1 särskilt angivna lokaler. 
 

_____________________________________________ 
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Bilaga 1  
 
LOKALER 
 
- Blomstringe Steel-FM, adress: Blomstringevägen 12, 22100 Mariehamn 
- Esso, ST1, adress: Strandgatan 1, 22100 Mariehamn 
- Hugos, adress: Frebbenby, 22240 Hammarland 
- Kantarellen, adress: Nya Godbyvägen 22150 Jomala 
- KEA Market, adress: Norrbyvägen 20, 22610 Lemland 
- Matkroken, adress: Kroklundsvägen 364, 22320 Ödkarby 
- Mattssons, adress: Torggatan 6, 22100 Mariehamn 
- Ombudet i Maxinge, adress: Sparvägen 1, 22150 Jomala 
- Pafs huvudkontor, adress: Lövdalsvägen 8, 22150 Jomala 
- Turhörnan, adress: Torggatan 6, 22100 Mariehamn 
- Select, adress: Servicegatan 2, 22100 Mariehamn 
- S-market Jomala, adress: Lövuddsvägen 1, 22130 Jomala 
- Totte på hörnet, adress: Torggatan 12, 22100 Mariehamn 
 


