
                                             ANSÖKAN                     Registrering för lotteri

      enligt spellagen 2018:1138 
    Datum 

 

    ……………………….  
       

       

 

Postadress 

956 81 ÖVERKALIX 

Besöksadress 

Storgatan 17 

Telefon 

0926-740 00 

Telefax 

0926-77920 

Bankgiro 

757-9311 

Internet: www.overkalix.se  E-post: kommun@overkalix.se 
 

 

Sökande (förening) Lotteriföreståndare (efternamn och alla förnamn 

 

Utdelningsadress Utdelningsadress 

 

Postnummer och postort Postnummer och postort 

 

Organisationsnummer Telefon kontorstid 

 

Personnummer Telefon kontorstid 

Härmed ansökes enligt 6 kap 9 § spellagen (2018:1138) om registrering för anordnande av lotteri under nedanstående period med omsättning högst 331/3 pris 

basbelopp under en 5 årsperiod. Värdet av en kontantvinst i ett registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138) får uppgå till högst ett prisbasbelopp                                                                                                                   

Period (fr o m – t o m):  

Lotteriförsäljningsområde (Kommun) OBS! Om serviceföretag anlitas av en förening för att få tillgång till fast 

försäljningsställe fordras tillstånd enligt 6 kap 9§ spellagen. 

Till ansökan bifogas 

      Stadgar                                                                        Verksamhetsberättelse                                         Protokollsutdrag 

Sökandens underskrift Namnförtydligande 

Ort 

BESLUT 
Datum  Diarienummer 

    ……………………………………         …………………………………. 

Föreningen registreras härmed för lotteriverksamhet under nedanstående period med att omsättning motsvarande högst 331/3 basbelopp. Kommunen godkänner 

den i ansökan angivna lotteriföreståndaren. Lotterna får säljas inom nedanstående kommun. Till kontrollant förordnar kommunen nedanstående person. 

Lotteriverksamheten registreras för perioden (fr o m – t o m) 

Kommun/kommuner där lotterna får säljas 

Av kommunen förordnad kontrollant (namn) 

Kontrollantarvodet fastställs till   ……………………………… procent av insatsbeloppet på startade lotterier. 

 

Avgift för registreringen kronor 300 kr 

Kommunens underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

 



                                             ANSÖKAN                     Registrering för lotteri

      enligt spellagen 2018:1138 
    Datum 

 

    ……………………….  
       

       

 

Postadress 

956 81 ÖVERKALIX 

Besöksadress 

Storgatan 17 

Telefon 

0926-740 00 

Telefax 

0926-77920 

Bankgiro 

757-9311 

Internet: www.overkalix.se  E-post: kommun@overkalix.se 
 

 

Information angående lotterier  

Kommunerna ansvarar för registreringslotterier  

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier enligt 
6 kap 9§ spellagen 2018:1138.  All annan tillståndsgivning ska spelinspektionen ansvara för. För 
registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en 
viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska 
bedrivas.  
 
Registreringslotterier  
Efter den 1 januari 2019 kan kommuner inte längre ge tillstånd till lotterier. Kommunerna kommer dock 
fortfarande kunna registrera lotterier inom kommunen enligt 6 kap. 9 § spellagen.  
 
Krav för registrering enligt 6 kap. 9 § spellagen  
Av 6 kap. 9 § spellagen framgår att en juridisk person som uppfyller de angivna kriterierna och som är 
verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, 
tillhandahålla lotterier som får omfattas av en licens enligt 6 kap. 1 §. Detta med undantag för bingo och 
lokalt poolspel på hästar, om  
1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam,  
2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag,  
3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och  
4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.  
Vem kan erhålla registrering?  
Registrering får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som 
1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet, 
2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,  
3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten 
eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan 
orsak, och 
4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2 § spellagen).  
Tid för registrering och villkor  
En registrering ska avse en viss tid. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. Kommunen får 
förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas (6 kap. 10 § spellagen).  
 
Insats och vinst Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får uppgå till högst ett prisbasbelopp 
(46 500 kr, år 2019).  Värdet av insatserna i ett sådant lotteri får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp 
under en femårsperiod. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 
procent av insatsernas värde i lotteriet (4 kap. 7 § spelförordningen [2018:1475]).  
Informationen är hämtad från spelinspektionens hemsida 


