
Miljö- och byggavdelningen  
683 80  HAGFORS 
 
Ansökan 
Registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen 

 

 

 
 
 

           

 

 

Besöksadress Postadress Telefon E-post  Org. nr                   
Dalavägen 12 683 80 HAGFORS 0563-185 00 vxl miljo.bygg@hagfors.se 212000-1884   

 

Skriv tydligt 

Uppgifter om sökande 
Sökande (förening) Lotteriföreståndare (efternamn och förnamn) 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Utdelningsadress (gata, box etc.) 

Postnummer och postort Postnummer och postort 

Organisationsnummer Telefonnummer Personnummer Telefonnummer 

Föreningen ansöker enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138) om registrering för anordnande 
av lotterier under nedanstående period (max 5 år) med ett insatsbelopp om högst 33 och 1/3 
prisbasbelopp under en femårsperiod. 

Period (fr.o.m. – t.o.m.): 

Lotteriförsäljningsområde (kommun)  

 

Förslag på kontrollant (minst 18 år och ej medlem) 
Namn Personnummer 

Postadress (gata, box etc.) Postnummer och postort 

Telefonnummer E-post 

 

Till ansökan bifogas: 

 Stadgar (vid 1:a gångsansökan)  

 Redovisning av tidigare lotterier 

 Verksamhetsberättelse 

 Balans- och resultaträkning 

 Protokollutdrag 

 

 

Avgift 
Avgiften för ansökan om registrering för lotteri ska betalas i samband med att ansökan lämnas in. 
Ansökningsavgiften är 1 073 kronor. Inbetalning sker till kommunens bankgiro: 108 3179, ange följande 
referenskod: 4 325 316. 
Vid betalning ska kvitto bifogas till ansökningsblanketten. På kvittot ska det framgå sökande förening, 
organisationsnummer och beloppet. 

 

Sökandes underskrift 
Namnteckning 

Namnförtydligande Ort och datum 

 
Skriv ut ifylld ansökan, skriv under den och skicka till: 

 

Hagfors Kommun 
Miljö- & byggavdelningen  
683 80 Hagfors 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För information om hur 
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 



 

 

 

 

BESTÄMMELSER 

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan 
tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen 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. 

 

Krav för registrering 

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.  

 

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). 

 

5-årsregistrering 

Med en 5-årsregistrering, enligt Spellagen 6 kap 9 §, kan en förening anordna flera lotterier under fem år, så 
länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 33 och 1/3 prisbasbelopp.  

Överstigs summan kan inte en ny registrering beviljas innan den pågående femårsperioden löpt ut. För att 
anordna lotterier som omsätter mer än 33 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod behöver tillstånd sökas hos 
spelinspektionen. 

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i det lotteriet. 
Varje lotteri ska redovisas till kommunen och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan lotter och 
vinster köps in. 

Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte 
tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag. 

 

Lotteriredovisning 

Den som anordnar lotterier enligt 6 kap. 9 § spellagen ska senast den 15 februari varje år till kontrollanten 
redovisa de lotterier som har anordnats under föregående kalenderår. Lotteriföreståndaren ansvarar för att 
redovisa slutförda lotterier till kontrollanten.  

Lotteriredovisningen ska sedan undertecknas av kontrollanten. Kontrollanten ska senast den 1 april varje år och 
vid utgången av varje tillståndsperiod lämna till kommunen uppgift om insatsernas sammanlagda belopp i de 
lotterier som har anordnats under perioden.   

 
 


