
ANSÖKAN 
Registrering för LOTTERI 
enligt 6 kap. 9§ i spellagen

Postadress  Besöksadress  Webbadress   Telefon 
Båstads kommun  Vångavägen 2  www.bastad.se   0431-770 00  
269 80 Båstad  269 80 Båstad  bastads.kommun@bastad.se  

Ankomststämpel

Förening Lotteriföreståndare 

Till ansökan bifogas:

Utdelningsadress Utdelningsadress

Epostadress Epostadress

Organisationsnummer Personnummer 

Telefon kontorstid Telefon kontorstid

Period (fr o m - t o m) max 3 år Lotteriförsäljningsområde (kommun)

Insats kommer under perioden inte överstiga 20 
prisbasbelopp

Vinstsumman kommer under perioden inte överstiga  
10 basprisbelopp

Stadgar som visar på allmännyttigt ändamål Protokollsutdrag vilket visar beslut att sälja lotter samt 
beslut om lotteriföreståndare

Sökandens underskrift Namnförtydligande

BESLUT
Föreningen registreras genom beslut för lotteriverksamhet under nedan angivna period och intygande omständigheter.
Föreningen registrerar genom beslut angiven lotteriföreståndare.
Lotteriverksamhet registreras för perioden Kommunen registrerar som lotteriföreståndare 

Avgift för registrering, kronor

Underskrift av lotterihandläggare Namnförtydligande

Datum

Registrering krävs INTE för lokala lotterier med begränsad omfattning: 
  
- Om lottpriset är max 11 kr (2019 års prisbasbelopp)och  
- Om vinsten är max 7 750 kr (2019 års prisbasbelopp) eller består av varor, och 
- Om försäljning sker vid ett bingospel, tillställning eller sammankomst ordnad av förening med allmän-     
   nyttigt syfte, eller 
- Om försäljningen sker vid en offentlig nöjestillställning, en offentlig tillställning till förmån för ett allmän- 
   nyttigt ändamål, eller 
- Vid en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt 
   ändamål.



ANSÖKAN 
Registrering för LOTTERI 
enligt 6 kap. 9§ i spellagen

Postadress  Besöksadress  Webbadress   Telefon 
Båstads kommun  Vångavägen 2  www.bastad.se   0431-770 00  
269 80 Båstad  269 80 Båstad  bastads.kommun@bastad.se  

Ankomststämpel

Lotteritillstånd 
  
Enligt spellagen krävs registrering vid kommunen för att lokala föreningar ska få sälja lotter.  

För registrering krävs att anordnaren är en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som enligt sina 
stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet, bedriver verksamhet som 
huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål, inte vägrar någon inträde som medlem och för sin verksamhet 
behöver intäkter från spel. 

För registrering krävs även följande: 

- att lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam 
- att lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag 
- att vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls 
- att det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson (lotteriföreståndare) 

Vid försäljning av förhandsdragna fysiska lotter är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med 
hjälp av teknisk- eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av den juridiska personen, såvida inte 
utrustningen är försedd med en slumptalsgenerator eller ett elektroniskt minne.  

För den som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska 
kraven i 4 kap. 2 § 4 och 5 samt 3 § andra stycket tillämpas vid registreringen. Förändringar i den krets av 
personer som anges i 4 kap. 3 § ska anmälas till kommunen senast 14 dagar efter det att förändringen har 
skett. 

Båstads kommun ställer därutöver också krav på att föreningen eller trossamfundet på ett 
styrelsesammanträde fattar beslut om att ansöka om registrering för försäljning av lotter och att styrelsen 
utser kontaktperson (lotteriföreståndare).  
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Ankomststämpel
Till ansökan bifogas:
BESLUT
Föreningen registreras genom beslut för lotteriverksamhet under nedan angivna period och intygande omständigheter.
Föreningen registrerar genom beslut angiven lotteriföreståndare.
Registrering krävs INTE för lokala lotterier med begränsad omfattning:
 
- Om lottpriset är max 11 kr (2019 års prisbasbelopp)och 
- Om vinsten är max 7 750 kr (2019 års prisbasbelopp) eller består av varor, och
- Om försäljning sker vid ett bingospel, tillställning eller sammankomst ordnad av förening med allmän-    
   nyttigt syfte, eller
- Om försäljningen sker vid en offentlig nöjestillställning, en offentlig tillställning till förmån för ett allmän-
   nyttigt ändamål, eller
- Vid en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt
   ändamål.
Lotteritillstånd
 
Enligt spellagen krävs registrering vid kommunen för att lokala föreningar ska få sälja lotter. 
För registrering krävs att anordnaren är en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet, bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål, inte vägrar någon inträde som medlem och för sin verksamhet behöver intäkter från spel.
För registrering krävs även följande:
- att lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam- att lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag- att vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls- att det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson (lotteriföreståndare)
Vid försäljning av förhandsdragna fysiska lotter är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk- eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av den juridiska personen, såvida inte utrustningen är försedd med en slumptalsgenerator eller ett elektroniskt minne. 
För den som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska kraven i 4 kap. 2 § 4 och 5 samt 3 § andra stycket tillämpas vid registreringen. Förändringar i den krets av personer som anges i 4 kap. 3 § ska anmälas till kommunen senast 14 dagar efter det att förändringen har skett.
Båstads kommun ställer därutöver också krav på att föreningen eller trossamfundet på ett styrelsesammanträde fattar beslut om att ansöka om registrering för försäljning av lotter och att styrelsen utser kontaktperson (lotteriföreståndare). 
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