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Lotteriverksamhet
Här nedan återges kort vad som gäller från den 1 januari 2019 för
registreringslotterier enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138).
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.
2.
3.
4.

Lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där juridisk
person är verksam.
Lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett
serviceföretag.
Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där
lotteriet tillhandahålls, och
Det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

Vem kan erhålla registrering?
Registrering får bara 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 person 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 för sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2
§ spellagen).
Tid för registrering och villkor
En registrering ska avse en viss tid. Registreringen får beslutas för högst fem
år åt gången. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur
spelverksamheten ska bedrivas (6 kap. 10 § spellagen).
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Insats och vinst
Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får uppgå till högst ett
prisbasbelopp (47 300, år 2020). Värdet av insatserna i ett sådan lotteri får
uppgå till höst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Vädret av
vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av
insatsernas värde i lotteriet (4 kap. 7 § spelförordningen (2018:1475).
Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens
En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan
registrering, då gäller:
•
•
•
•
•

•

Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2020, 11,83 kronor)
Vinster får bara vara varor
Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2020,
7 883 kronor)
Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv
anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet,
teaterföreställning.
i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara
privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan
registrering:
•
•
•
•
•

Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2020, 11,83 kronor)
Vinster får bara vara varor.
Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp
(2020, 788 kronor)
Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet
(förhandsdraget)
Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband
med

1. En offentlig nöjestillställning.
2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till
förmån för ett allmännyttigt ändamål.
Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett
tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller
liknande enligt ordningslagen
Informationen är hämtad från Spelinspektionens hemsida.

