Information och lagar angående lotterier
Vem kan få tillstånd?
För att få lotteritillstånd måste vissa krav uppfyllas av sökande enligt § 15 i Lotterilagen. Här
står bl a att tillstånd kan fås av "svensk juridisk person som är idéell förening och som
1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt 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 verksamhet eller syfte eller av någon
annan orsak, och
4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster."
Det skall alltså vara en förening med antagna stadgar, en vald styrelse och eget namn. Det är
huvudstyrelsen som beviljas tillstånd. Skolklasser måste gå genom sin Hem- och
Skolaförening för att få anordna egentligt lotteri.
Ideell förening, som syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, kan inte få
tillstånd.
Vilket tillstånd behöver vi?
Tillstånd enligt 15 och 16 §§ i Lotterilagen medger enstaka lotteri, stort eller litet. Anordnar
föreningen endast enstaka lotterier, kan detta tillstånd sökas.
Har föreningen omfattande lotteriverksamhet, ansökes om registrering enligt 17 § i
Lotterilagen. Då kan lotterier till ett sammanlagt belopp av högst 20 basbelopp anordnas
under en treårsperiod. Speciellt tillstånd behöver inte sökas för varje lotteri som anordnas,
dock skall alltid kontrollanten kontaktas innan lotteriet startas. Om föreningen uppnår
gränsen 20 basbelopp innan treårsperioden gått ut, kan tillstånd för enstaka lotterier sökas
enligt 15-16 §§, se ovan.
Lotterier kan i vissa fall anordnas utan tillstånd enligt 19-21 §§:
19 § En sådan sammanslutning som avses i 15 § första stycket får anordna egentliga lotterier
utan tillstånd, om
1. lotteriet anordnas i samband med
a) en tillställning eller en sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i, eller
b) ett bingospel som sammanslutningen anordnar,
2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet avsedda
området,

3. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp,
4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp,
5. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50
procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda
enligt en uppgjord plan
6. vinstandelen anges på lottsedlarna/lottlistorna eller där lotteriet bedrivs,
7. lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på vilket sätt
resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om vinstdragningen inte redan har
ägt rum, och
8. vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller bingospelets slut för
dagen, om vinstdragningen inte redan har ägt rum före lottförsäljningen.
Försäljning av lotter genom påteckning på lottlistor får, trots vad som sägs i första stycket 2,
påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum (Lag 1996:1168.)
20 § Egentliga lotterier får även i andra fall än som anges i 19 § anordnas utan tillstånd, om
1. lotteriet anordnas i samband med
a) en offentlig nöjestillställning
b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller
c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett
allmännyttigt ändamål.
2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen eller sammankomsten avsedda området.
3. vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster.
4. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp.
5. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp.
6. vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet.
7. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av
insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en
uppgjord plan, och
8. vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs. (Lag
1996:1168.)

21 § I samband med utgivandet av en tryckt periodisk skrift eller i samband med sändning i
radio eller television får det utan tillstånd anordnas lotteri där pristagare utses i en tävling som
har anordnats i skriften eller i sändningen, om
1. det som villkor för att delta i lotteriet inte fordras att skriften innehas eller att insats betalas,
och
2. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp.
Kontroll
Vid tillstånd enligt 15-16 §§ och registrering enligt 17 § skall föreningen utse en
lotteriföreståndare, som är ansvarig för föreningens lotteriverksamhet.
Kommunen utser en lotterikontrollant. Kontrollanten får inte ha anknytning till föreningen.
Dennes uppgift är bl a att kontrollera och övervaka en förenings samtliga lotterier, ge råd då
osäkerhet råder, förrätta dragning i vissa fall, redovisa avslutade lotterier till kommunen m m.
Avgifter
Tillstånds- och registreringsavgift: 300 kr
Kontrollantarvode: 3 % av lotteriets beräknade omslutning.
Föreningen betalar denna summa till kommunen senast två månader efter försäljningens
början.
Arvodet till kontrollanten betalas ut av kommunen vid avlämnad redovisning för varje lotteri.

