
                 ANSÖKAN  Registreringslotteri 
      Enl 6 kap. 9 § spellagen 2018:1138 
                      

Sökande (förening) Ansvarig för lotteriet (förnamn och efternamn) 
 
 

Utdelningsadress (gata, box etc) Utdelningsadress (gata, box etc) 
 
  

Postnummer och ort Postnummer och ort 
 
 

Organisationsnummer Telefon dagtid Personnummer Telefon dagtid 
 
 

Härmed ansökes om registrering enligt spellagen 2018:1138 för anordnande av lotterier under nedanstående period (max 5 år) med ett 
insatsbelopp om högst 33,3 prisbasbelopp. 
 
Period (fr. o m – t o m)  
Lotteriförsäljningsområde (kommun) Allt utöver registreringslotterier ansvarar 

Spelinspektionen för och skall ansökas hos dem. 
 

 
 Till ansökan bifogas protokollsutdrag där det framgår vem som är utsedd till ansvarig för lotteriet. 
 Sökande förening ska kunna uppvisa stadgar och årsmöteshandlingar vid begäran därom. 
 Ansökan skickas till: e-post: foreningsservice@harryda.se eller adress: Härryda kommun, 

Föreningsservice, 435 80 Mölnlycke 
 
Sökandens underskrift         Namnförtydligande 

 
 
Ort och datum 
 
 

 
                       
 
 

             BESLUT      Diarienummer: 

 
* Föreningen registreras härmed för lotteriverksamhet under nedanstående period med ett insatsbelopp motsvarande  
   högst 33,3 basbelopp. 
* Kommunen godkänner den i ansökan angivna lotteriföreståndaren. 
* Lotterna får säljas inom nedanstående kommun. 
* Till kontrollant förordnar kommunen nedanstående person. 
* OBS! Själva tillståndet utfärdas först när kommunen mottagit registreringsavgiften. 
* Registreringsavgiften är 400 kr och inbetalas till Härryda kommun, pg 77284-8 
 

Lotteriverksamheten registreras för perioden (fr o m – t o m) 
 
 
Kommun där lotterna får säljas 
 
 
Av kommunen förordnad kontrollant (namn och kontaktuppgift) 
 
 

 
Kontrollantarvodet fastställs till 3 % av insatsbeloppet på startade lotterier, dock högst 1 500 kr 
 
Kommunens underskrift 
 
 

Kommunens stämpel 

Namnförtydligande 
 
 
Ort och datum 
 
 



 

Bestämmelser 

Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Organisationen 
ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.  
 
Registreringlotteri gäller en viss tid, högst fem år. En förening som registreras får då arrangera flera lotterier för högst 33,3 prisbasbelopp under en 
femårsperiod. Organisationer som har högre omsättning ska vända sig till Spelinspektionen. Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 
35 % och högst 50 % av insatsernas värde och en kontant vinst får uppgå till höst ett prisbasbelopp.  
 
Organisationen kommer att bli tilldelad en kontrollant och kontrollantarvode tas ut för varje lotteri. Efter genomfört lotteri ska lotteriet redovisas för 
kontrollanten. Registreringsavgiften är 400 kr och betalas vid beviljad ansökan. Kommunen har rätt att ställa villkor för hur spelverksamheten ska 
bedrivas. 
 
 
Grundkrav: 

 Organisationen bedriver ideell verksamhet inom Härryda kommun 
 

 Organisationen är öppen för alla som vill bli medlemmar 
 

 Organisationen behöver intäkter från lotteri för sin verksamhet 
 

 Lotterier kommer enbart genomföras inom den kommun där föreningen är verksam. 
 

 Lotterier kommer inte att genomföras genom serviceföretag.  
 

 Organisationen kan garantera att antalet insatser och vinster samt värdet av dessa ska vara bestämda enligt uppgjord plan. Värdet av 
vinsterna ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde och att vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller 
på den plats där lotteriet bedrivs. 

Den som efter registrering anordnar lotterier skall senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har anordnats under 
föregående kalenderår.  

 

För varje enskilt lotteri som sammanslutningen avser att anordna, skall plan över insatser och 
vinster samt uppgift om värdet av dessa överlämnas till kontrollanten i god tid innan 
lottförsäljningen påbörjas. 

Innan något lotteri får startas skall kontrollantens godkännande inhämtas. 

 

Föreskrifter för kontrollant 

Kontrollant skall tillse att bestämmelserna ovan iakttas samt att hänsyn tas till  

1. Lotteriernas start och avslutning 

Kontrollant skall godkänna varje lotteri innan försäljning får 
starta samt tillse att lotterierna avslutas inom beräknad tid och 
att nettobehållningen tillförs sammanslutningen. 

2. Vinsterna 

Kontrollant skall utöva tillsyn över att varuvinster i fråga om 
beskaffenhet och värde överensstämmer med vinstplan. 

3. Lotterna 

Beträffande lotterna skall kontrollanten tillse att tillverkaren 
lämnar uppgift om lotternas antal och i förekommande fall 
antalet inblandade vinstlotter. 

 

4. Dragning 

Kontrollant skall tillse att allmänheten underrättas om 
dragningen. 

5. Den ekonomiska förvaltningen 

Kontrollant skall granska de av sammanslutningen förda 
räkenskapsanteckningarna och förvissa sig om att obehöriga 
utgifter inte tagits upp. Dessutom har hen att tillse att 
behållningen kommer föreningen tillgodo. Redovisningen ska 
därefter inom en månad överlämnas till kommunen

 


