Om en förening inte följer de regler som gäller för lotterier kan
man få en tillrättavisning och information från kommunen.

Vill ni sälja lotter i er
förening?

Olagliga lotterier är ett brott som kan polisanmälas av vem som
helst och ska utredas av polis och domstol. Förbud mot
lotteriförsäljning och böter är vanliga straff.

Måste man ha tillstånd? Vad innebär ett lotteritillstånd?
Och i så fall när och hur söker man?

Om jag inte har ett tillstånd?

Jag vill veta mer!
Bra – på www.lotteriinspektionen.se hittar du information om lagar
och föreskrifter för den som vill anordna lotteri samt om
skillnaden mellan ett lotteri och tävling.

Hur ansöker jag om lotteritillstånd?
I Nyköping handläggs lotterier på Nyköpings Arenor, Rosvalla.
Annika Malmström
Lotterihandläggare

Tfn 0155-45 74 36
forening@nykoping.se

På nykoping.se/forening finns mer information om lotteritillstånd i
Nyköpings Kommun. Där finns också ansökningsblanketter.

I detta informationsblad får du veta mer om vad som
gäller för lotterier och om lotteritillstånd i Nyköpings
kommun.

Vad är ett lotteri?

Två olika typer av tillstånd

Skillnaden mellan ett lotteri och en tävling kan vara hårfin.
Tumregeln är att vid ett lotteri är det slumpen som avgör vem
som vinner. Det är ett lotteri vare sig lotten kostar eller inte.

Det finns två olika typer av tillstånd man kan ansöka om; ett
vanligt tillstånd (§ 16 enligt lotterilagen) och ett tillstånd för
registrering för lotterier (§ 17 enligt lotterilagen).

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Lotteriinspektionen är
den myndighet som kan svara på frågor som rör spel och
lotterier. De har även ansvar att utbilda och informera om
lotterilagen. Kommunerna ger tillstånd eller registrerar lotterier i
din kommun och ansvarar för kontrollen.

Tillstånd för lotterier enligt § 16
Tillstånd som ger möjlighet till stora lotterier som pågår
under en begränsad tid. Insatserna i lotteriet kan vara
större än tjugo prisbasbelopp, vilket enligt 2017 innebär
mer än 896.000 kr.

Måste man ha tillstånd?
Nej, man kan ha tillståndsfria lotterier om man säljer lotter…
…vid en tillställning inom ett avgränsat område.
…som kostar mindre än 7,50.
…och högsta vinsten max 7.466 kr.
…och värdet av vinsten motsvarar 35-50 % av insatsernas värde.
…och vinsterna dras offentligt före tillställningens slut.
I stora drag handlar det alltså om små summor och låg
vinstandel. Det finns också lagar om vilka som får anordna
tillståndsfria lotterier.

Vem får ordna ett lotteri och kan ansöka om
lotteritillstånd?
För att få ett lotteritillstånd för att anordna lotterier krävs en ideell
förening som…
… i huvudsak bedriver allmännyttig verksamhet.
… är öppen för alla.
… har behov av inkomster från lotterier.

Tillstånd för registrering av lotterier enligt § 17
Om man registreras för lotterier får man ha flera lotterier
under en treårsperiod. Den sammanlagda insatsen av
lotterierna måste vara mindre än tjugo prisbasbelopp,
vilket 2017 innebär 896.000 kr. Föreningen måste redovisa
sina lotterier varje år.

