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Lotterier 
- villkor enligt nya spellagen (2018:1138) 
Ett lotteri är ett spel där det är slumpen som avgör om man vinner eller inte. Exempel på lotterier är 
traditionella papperslotter, digitala lotter, automatspel, bingospel, roulett- och tärningsspel, kortspel, 
samt vadhållning på sportevenemang och hästar.  
Till lotterier räknas även kedjebrevsspel, pyramidspel och liknande men dessa kan inte få tillstånd 
enligt lotterilagen. 
 
Sedan den 1 januari 2019 gäller Spellagen (2018:1138), som därmed avlöser den tidigare Lotterilagen 
(1994:1000). Den nya lagen innebär att grundprincipen för att få anordna spel i olika former är man 
som anordnare söker licens för detta hos Spelinspektionen (tidigare Lotteriinspektionen). Det finns 
dock undantag, såsom för lotterier med begränsad insats. Här finns två möjligheter: att söka 
registrering (tidigare tillstånd) hos den aktuella kommunen eller att under särskilda villkor anordna 
ett enstaka lotteri utan varken registrering eller licens.  

Observera att det är endast svensk juridisk person i form av ideell förening, som enligt sina stadgar 
har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet, som får anordna 
lotterier. 

Lotterier utan registrering eller licens 
Vissa föreningslotterier kräver varken licens eller registrering, t ex då man inte behöver betala en 
insats för att delta, om lotteriet sker under privata former med låga belopp eller om lotteriet sker i 
en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning. Exempel på sådana lotterier:  

1. ett mindre lotteri som ordnas i samband med en tillställning som föreningen anordnar eller 
deltar i.  

 Lottpriset får vara högst 1/4 000 prisbasbelopp (cirka 11 kronor 2019). 
 Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå till 

högst 1/6 prisbasbelopp (cirka 7 750 kronor 2019). 
 Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 

procent av insatsernas värde. 

2. ett lotteri i samband med en offentlig nöjestillställning, offentlig tillställning till förmån för 
ett allmännyttigt ändamål eller en allmän sammankomst för framförande av ett 
konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.  

 Lottpriset får vara högst 1/4 000 prisbasbelopp (cirka 11 kronor 2019). 
 Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå till 

högst 1/60 prisbasbelopp (cirka 775 kronor 2019). 



Registreringslotteri (Kinda kommun) 
Vill ni som förening anordna ett eller flera lotterier under en längre period, eller till högre vinst-
/insatsbelopp, behöver ni registrera detta hos kommunen.  

Villkor för registreringslotteri: 

1. Den som söker registrering är en ideell förening 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 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 

 för sin verksamhet behöver intäkter från spel 
 är verksam huvudsakligen inom den aktuella kommunen 

2. Lotteriet ska uppfylla följande krav:  
 lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där föreningen är verksam (d.v.s. 

kan därmed inte heller ske online) 
 lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag 
 vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls 
 det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson 

3. Vinst och insats: 
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 (1 548 450 kr, år 2019) 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]). 

 
Hur registrerar vår förening ett lotteri? 
 
Den förening som ska ansöka om registrering för lotteriverksamhet måste fatta beslut om det på ett 
styrelsemöte. På mötet ska också en lotteriföreståndare utses. Därefter ska följande handlingar 
skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur-, fritids- och turismavdelningen: 

 Blankett för registrering av lotteri. (Glöm inte att skriva under.)  
 Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret. 
 Utdrag ur protokoll från ovan nämnda styrelsemöte/-möten. 
 Stadgar (i det fall föreningen inte tidigare sökt registrering/lotteritillstånd, eller om 

stadgetexten ändrats). 

För kontroll av att lotteriförsäljning som registrerats följer de regler som lagen anger finns i Kinda två 
av kommunen utsedda lotterikontrollanter. 

Registrering och kontroll är förenade med fastställda avgifter. Kommunen tar ut en avgift på 300 kr 
för registrering. En kontrollavgift på 3 % av förtjänsten tas ut efter genomfört lotteri och utgör grund 
för arvode till lotterikontrollanten. 

Efter ett genomfört lotteri ska en redovisning insändas till kommunen.  



Blanketter för ansökan om registrering samt redovisning av lotteri finns på www.kinda.se. 

Licens (Spelinspektionen) 
Om en ideell förening, som i övrigt uppfyller kraven för registreringslotteri, önskar driva 
lotteriverksamhet över längre tid, med högre insatser än vad som ryms inom reglerna för 
registreringslotteri eller inom flera kommuner i länet, krävs licens från Spelinspektionen 

 
 
Läs mer om den nya spellagen på www.spelinspektionen.se 
 
 
 

 


