
Diarienr.  ÅLR 2020/7292 Reg.datum  21-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Diarienr.  ÅLR 2020/7283 Reg.datum  21-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-10-07 och 2020-10-07

20 cases found

Ärendemening Tillstånd för ingrepp i eller vid fornlämning

Motpart Ålands Elandelslag

Beslut

Kulturbyrån konstaterar att det planerade ingreppet inte berör en 

fast fornlämning på ett sådant sätt som enligt 1 § 2 mom. i 

Landskapslag (1965:9) om fornminnen är tillståndspliktigt. 

Nedgrävningen av luftledningen invid fast fornlämning Le 4.5 

(bilaga 1) ska göras norr om den på plats markerade fasta 

fornlämningen. Anträffas under grävning eller annat arbete en fast 

fornlämning, som ej förut varit känd, ska arbetet till den del som 

rör fornlämningen omedelbart avbrytas och den som leder arbetet 

ofördröjligen kontakta Kulturbyrån.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Kulturmiljöenheten 

tjänstemannabeslut

Beslutande Anderberg Daniel, 

Föredragande

Ärendemening Tillstånd för ingrepp i eller vid fornlämning

Motpart Landskapets fastighetsverk

Beslut

Kulturbyrån konstaterar att det planerade ingreppet inte berör en 

fast fornlämning på ett sådant sätt som enligt 1 § 2 mom. i 

Landskapslag (1965:9) om fornminnen är tillståndspliktigt. 

Kulturbyrån konstaterar att ingreppet är en nödvändig del av 

Landskapets fastighetsverks uppgift om upprätthållande och 

skötsel av Bomarsunds fästningsområde. Tillstånd till ingreppet 

ges under förutsättning att ingreppen är reversibla. Gjutning för 

fundament ska ske i rör. Placering av eventuella stag får inte 

placeras i synligt liggande stenar. Vid ruinresterna på insidan av 

västra väggen ska räcket stagas fast i träramen som ligger 

placerad ovanpå ruinen. Anträffas under grävning eller annat 

arbete en fast fornlämning, som ej förut varit känd, ska arbetet till 

den del som rör fornlämningen omedelbart avbrytas och den som 

leder arbetet ofördröjligen kontakta Kulturbyrån.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Kulturmiljöenheten 

tjänstemannabeslut

Beslutande Anderberg Daniel, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/7198 Reg.datum  17-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Diarienr.  ÅLR 2020/7196 Reg.datum  17-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Diarienr.  ÅLR 2020/7718 Reg.datum  06-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Ärendemening Tillstånd att filma i och vid Kastelholms slott

Motpart

Beslut
Ålands museum beslöt att bevilja sökanden tillstånd att filma i och 

utanför Kastelholms slott hösten 2020. 

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Ålands museum 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Dahlblom Annika, 

Föredragande Fagerholm-Sjöblom Silvana, 

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar gäldenären räntestöd för ett 

bostadslån om 145 000,00 euro. Räntegottgörelse betalas ut till 

gäldenärens kreditinstitut i enlighet med 2 § i landskapslagen 

(1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 

riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Mattsson Peter, 

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar gäldenärerna räntestöd för ett 

bostadslån om 145 000,00 euro. Räntegottgörelse betalas ut till 

gäldenärens kreditinstitut i enlighet med 2 § i landskapslagen 

(1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 

riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Mattsson Peter, 



Diarienr.  ÅLR 2020/6974 Reg.datum  10-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Ålands Elandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 



Beslut Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna 

vägar i landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja Ålands Elandelslag tillstånd att förlägga högspänningskabel 

längs med och igenom landsväg nr 3 Lemlandsvägen och landsväg 

nr 330 Flakavägen i Lemland kommun, enligt bifogad karta och de 

villkor som anges nedan. Därtill godkänns bifogade 

trafikanordningsplaner (TA-planer) för det planerade arbetet. 

Villkor 1. I området finns fornlämningsområden och sökanden bör 

kontakta Kulturbyrån om ärendet. 2. Arbetet får inte påbörjas 

innan infrastrukturavdelningens representant givit sökanden 

klartecken att påbörja arbetet. Försyn ska hållas på platsen innan 

arbetsutförandet och en slutsyn ska hållas i samband med 

åtgärdens färdigställande. Synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen. Vid synerna ska sökanden närvara och 

gärna även utföraren. Om sökanden inte kan närvara vid en syn 

ska denne utse en representant som vid synen har en fullmakt 

med beslutanderätt. Vägområdet ska efter arbetet återställas till 

minst samma skick som innan åtgärden utfördes och enligt 

eventuella anvisningar från väghållarens representant. 3. 

Sökanden ska markera högspänningskabeln i terrängen innan 

försyn. 4. Högspänningskabeln ska placeras på ett ledningsdjup av 

minst 600 mm. Om detta inte går att genomföra på delar av 

sträckan ska sökanden meddela väghållaren om vilka delsträckor 

som berörs och avvikande djup för dessa. Kabeln ska placeras 

längs den yttre dikeskanten om inte annat överenskommits. Vid 

borrning genom väg placeras kabeln så djupt under dikesbotten 

och körbana så att den inte skadas av normala 

vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för eventuella 

skador, som kan åstadkommas på kabeln p.g.a. normala 

vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt med 

berörda ägare av förlagda rör, kablar, ledningar eller andra 

anordningar för att säkerställa att ingen åverkan görs på dessa. 5. 

Förläggning igenom väg (ett stycke genom LV 3 och ett stycke 

genom LV 330) ska göras genom borrning. 6. Den bifogade 

trafikanordningsplanen (TA-planen) ska följas vid arbetet. 7. Då 

arbete inte pågår ska arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga 

anordningar förvaras utanför vägområdet och så att de inte utgör 

en fara för trafiken. 8. Den planerade åtgärden ska utföras senast 

inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. 

Det finns möjlighet att ansöka om förlängning av utförandetiden. 

9. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla erforderliga 

åtgärder för skyddande av kabeln eller dennas anordningar, vilket 

inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, 

grundförbättras eller förses med trafikanordningar såsom 

vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 10. För framtida lokalisering 

av kablarna ska dessa GPS-inmätas och levereras i DWG format. 

Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom 

senast vid slutssyn av arbetet eller i överenskommelse med 

väghållaren. Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med 

höjdsystemet N2000. 11. Alla kostnader för arbetet betalas av 

sökanden. Sökanden svarar även för eventuella 

reparationskostnader av körbanor, vägslänter och diken, vilka 

föranleds av arbetet, under fem års tid räknat från det att 

åtgärden avslutats. 12. För närmare bestämning av tiden för 

arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska 

sökanden kontakta vägmästare vid vägunderhållet. (Se 

kontaktuppgifter under rubriken Information.)



Diarienr.  ÅLR 2020/6702 Reg.datum  31-08-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Diarienr.  ÅLR 2020/7293 Reg.datum  21-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Ärendemening Näringsrätt

Motpart CWGOLF AB

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för golfaktiviteter samt 

försäljning av golfrelaterade produkter. 2. Bolaget skall ha hemort 

på Åland. 3. Minst två tredjedelar av ledamöterna och 

suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt eller utan 

avbrott ha varit bosatta i landskapet Åland under minst fem år. 4. 

Verksamheten skall bedrivas på svenska. 5. I verksamheten ska 

lokala resurser och lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 

6. Verksamheten skall vara förenlig med god sed och tillåten i lag. 

Ett villkor för tillståndet är att verksamhetsspråket är svenska. 

Detta innebär att kunder ska garanteras service och information 

på svenska samt att de anställda som är placerade på Åland ska 

kunna använda svenska i sitt dagliga arbete och få all information 

rörande anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller 

under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening
Riktlinjer för underhåll av den gamla fiskekojan "Småholmskojan" 

på Småholmarna

Motpart Landskapets Fastighetsverk

Beslut Kulturbyrån beslöt att avge utlåtande enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Kulturmiljöenheten 

tjänstemannabeslut

Beslutande Sjöberg Pia, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/7294 Reg.datum  22-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Diarienr.  ÅLR 2020/7324 Reg.datum  23-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Lagret Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för förvarings-, transport- och 

serviceverksamhet. 2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst 

två tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i styrelsen skall 

ha åländsk hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatta i 

landskapet Åland under minst fem år. 4. Verksamheten skall 

bedrivas på svenska. 5. I verksamheten ska lokala resurser och 

lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten 

skall vara förenlig med god sed och tillåten i lag. Ett villkor för 

tillståndet är att verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på svenska samt 

att de anställda som är placerade på Åland ska kunna använda 

svenska i sitt dagliga arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller under 

förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Sire Forest Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för skogsavverkning och 

transportverksamhet. 2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. 

Minst två tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i styrelsen 

skall ha åländsk hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatta i 

landskapet Åland under minst fem år. 4. Verksamheten skall 

bedrivas på svenska. 5. I verksamheten ska lokala resurser och 

lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten 

skall vara förenlig med god sed och tillåten i lag. Ett villkor för 

tillståndet är att verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på svenska samt 

att de anställda som är placerade på Åland ska kunna använda 

svenska i sitt dagliga arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller under 

förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/7482 Reg.datum  29-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Diarienr.  ÅLR 2020/7577 Reg.datum  30-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.10.2020-30.9.2025. 

Villkor: 1. Tillståndet gäller för fysioterapi- och 

friskvårdsverksamhet. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 

3. I verksamheten ska lokala resurser och lokal arbetskraft 

användas i mån av möjlighet. 4. Verksamheten skall vara förenlig 

med god sed och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att 

verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att kunder ska 

garanteras service och information på svenska samt att de 

anställda som är placerade på Åland ska kunna använda svenska i 

sitt dagliga arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller under 

förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart MeWo Ab

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 7.10.2020-6.10.2025. 

Villkor: 1. Tillståndet gäller för fysioterapi, gymverksamhet samt 

tjänster inom hälsa, för försäljning av hälsofrämjande produkter 

och utrustning, för media- och musikproduktion samt för uthyrning 

av utrustning och arbetskraft. 2. Verksamheten ska bedrivas på 

svenska. 3. I verksamheten ska lokala resurser och lokal 

arbetskraft användas i mån av möjlighet. 4. Verksamheten skall 

vara förenlig med god sed och tillåten i lag. Ett villkor för 

tillståndet är att verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på svenska samt 

att de anställda som är placerade på Åland ska kunna använda 

svenska i sitt dagliga arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller under 

förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/6332 Reg.datum  18-08-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Diarienr.  ÅLR 2020/6330 Reg.datum  18-08-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Diarienr.  ÅLR 2020/2450 Reg.datum  25-03-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: 

Inköp av septiktankspump

Motpart Karlby Samfälligheter/fiskelag

Beslut

Beviljas förlängning av projekttiden för inköp av septiktanks 

tömningspump till den 31 maj 2021. I övrigt kvarstår beslutet av 

den 27 augusti 2020 oförändrat. (165 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart Oy Trailer-Link Ab

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 200.000 euro, av beviljad 

likviditetskredit justerad enligt inlämnad resultatprognos. (781 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart Oy Trailer-Link Ab

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 320.000 euro, av beviljad 

likviditetskredit justerad enligt inlämnad resultatprognos. (779 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2020/7637 Reg.datum  02-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Diarienr.  ÅLR 2020/7713 Reg.datum  06-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Lääkärit Ilman Rajoja ry

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 

1.11.2020-31.10.2021 – landskapet Åland. Syfte: Till globalt 

biståndsarbete, humanitär hjälp och sjukvård samt kommunikation 

kring humanitära behov och kriser. Insamlingssätt: Genom brev, 

telefonsamtal, internet, sociala medier, donationer samt 

inbetalning till bankgiro. Villkor: 1. Information om 

penninginsamlingen ska finnas på svenska språket. Detta innebär 

att all information som riktas till donationsgivarna ska finnas på 

svenska. 2. Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader 

efter det insamlingen avslutats inlämna redovisning i två exemplar 

till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. 

Redovisningsblankett finns bifogad samt på landskapsregeringens 

webbplats www.regeringen.ax. Tillståndet gäller under 

förutsättning att tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Hoppets stjärna rf

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.1-

31.12.2021 – landskapet Åland. Syfte: Till biståndsarbete bland 

barn, barnfamiljer och personer som lever i extrem fattigdom och 

nöd i de Baltiska länderna, främst Lettland och Litauen, Indien, 

Argentina och Haiti (länder kan tillkomma under året). Medlen 

används för grundskole-, gymnasie-, och yrkesutbildning, 

specialskolor för barn med funktionsnedsättning, hälso- och 

sjukvård, mathjälp, jämställdhetsarbete, socialt arbete samt 

katastrofbistånd. Insamlingssätt: Genom brev, telefonsamtal, 

internet, sociala medier, tidningsreklam, donationer, inbetalning till 

bankgiro samt evenemang. Villkor: 1. Information om 

penninginsamlingen ska finnas på svenska språket. Detta innebär 

att all information som riktas till donationsgivarna ska finnas på 

svenska. 2. Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader 

efter det insamlingen avslutats inlämna redovisning i två exemplar 

till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. 

Redovisningsblankett finns bifogad samt på landskapsregeringens 

webbplats www.regeringen.ax. Tillståndet gäller under 

förutsättning att tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/6685 Reg.datum  31-08-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Diarienr.  ÅLR 2020/7729 Reg.datum  07-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Ärendemening Lotteritillstånd

Motpart Jomala Idrottsklubb r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.11-

31.12.2020 – landskapet Åland. Lotternas antal, pris och 

sammanlagda försäljningspris: 3.000 st julkalendrar – 10 €/st – 

sammanlagt försäljningspris 30.000€ Syfte: Till förmån för barn- 

och ungdomsverksamhet i Jomala Idrottsklubb. Villkor: 1. 

Lottsedel skall vara försedd med uppgift om arrangören. 2. 

Vinnare skall vara berättigad att utfå vinst senast inom två 

månader efter dragningen. 3. Lotteriarrangören skall iaktta 

stadgandena i lotteriskattelagen (FFS 552/92). 4. Vinsternas 

sammanlagda värde skall utgöra minst 35 procent av lotternas 

sammanlagda försäljningsvärde. Den minsta vinstens värde skall 

motsvara minst lottens pris. 5. Tillståndshavaren är skyldig att 

inom fem månader från det att varulotteritillståndet upphört att 

gälla inlämna redovisning till Lotteriinspektionen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Stiftelsen för Frälsningsarmén i Finland sr

Beslut

Beviljat Detta beslut ersätter beslut ÅLR 2020/6685, 14.9.2020. 

Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 2.11.2020-

1.11.2021 – landskapet Åland. Syfte: Hjälp människan-

insamlingen, stöd åt Frälsningsarméns arbete för utdelning till 

hjälpbehövande, stödåtgärder till familjer, annan verksamhet 

bland barn, ungdomar, vuxna och åldringar samt sådan 

verksamhet som stöder dessa grupper. Insamlingssätt: Genom 

brev per post samt donationer via Otto-bankautomater i samband 

med kontantuttag. Villkor: 1. Information om penninginsamlingen 

ska finnas på svenska språket. Detta innebär att all information 

som riktas till donationsgivarna ska finnas på svenska. 2. 

Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader efter det 

insamlingen avslutats inlämna redovisning i två exemplar till 

Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. 

Redovisningsblankett finns bifogad samt på landskapsregeringens 

webbplats www.regeringen.ax. Tillståndet gäller under 

förutsättning att tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/7209 Reg.datum  17-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-07

Ärendemening Lotteritillstånd

Motpart Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland

Beslut

Beviljat Detta beslut ersätter beslut ÅLR 2020/7209, 28.9.2020. 

Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 5.11-

31.12.2020 – landskapet Åland. Lotternas antal, pris och 

sammanlagda försäljningspris: 10.000 st – 1,50 €/st – 

sammanlagt försäljningspris 15.000€ Syfte: Till förmån för utsatta 

barn och ungdomar med familjer på Åland. Villkor: 1. Lottsedel 

skall vara försedd med uppgift om arrangören. 2. Vinnare skall 

vara berättigad att utfå vinst senast inom två månader efter 

dragningen. 3. Lotteriarrangören skall iaktta stadgandena i 

lotteriskattelagen (FFS 552/92). 4. Vinsternas sammanlagda värde 

skall utgöra minst 35 procent av lotternas sammanlagda 

försäljningsvärde. Den minsta vinstens värde skall motsvara minst 

lottens pris. 5. Tillståndshavaren är skyldig att inom fem månader 

från det att varulotteritillståndet upphört att gälla inlämna 

redovisning till Lotteriinspektionen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande


