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Registrering och tillstånd enligt lotterilagen  
Lotterier för allmänheten regleras i lotterilagen (1994:1000). Enligt § 3 lotterilagen avses med 
lotteri en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett 
högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få. Till lotteri räknas lottning, 
gissning, vadhållning och liknande förfaranden. 
 
Lotterilagen reglerar i princip endast lotterier som är anordnade för allmänheten. För att ett 
lotteri inte skall anses anordnat för allmänheten krävs att deltagarna i lotteriet utgör en klart 
avgränsad och sluten krets, med en påvisbar inbördes gemenskap. Det räcker dock inte bara 
att det är en sluten tillställning, antalet deltagare måste också vara få . 
 
Huvudregeln är att lotterier inte får anordnas utan tillstånd. Tillstånd kan endast beviljas 
ideella föreningar med allmännyttig verksamhet. I några fall behöver lotterier inte ha tillstånd 
(se mer under ”Tillståndsfria lotterier” nedan).  Viktigt att veta för en förening som önskar 
anordna ett tillståndsfritt lotteri är att ex en lottandel då inte får kosta mer än ca 6,70 kr. Idag 
är det nog mer regel än undantag att en lottandel kostar 10-20 kr, vilket innebär att de flesta 
offentliga lotterier är tillståndspliktiga. 
 
Ansökan om tillstånd och registrering enligt §§ 16 och 17 görs hos kommunen.  
 
Tillståndspliktiga lotterier 
Kommunen utser utbildad kontrollant för tillståndpliktiga lotterier och registreringar, samt 
fastställer arvodet. I Knivsta kommun får kontrollanten 3 % av lotteriets omslutning i arvode. 
Ersättningen betalar föreningen in till kommunen  som i sin tur arvoderar kontrollanten. 
 
Tillstånd kan sökas för en 3-års period och kallas då registrering enligt § 17. Vill ni söka 
tillstånd för ett enstaka lotteri så söker ni lotteritillstånd enligt §§ 15 och 16 nedan. Om ni vet 
med er att ni troligtvis kommer att anordna flera lotterier de närmaste åren är 
rekommendationen är att ni ansöker om en registrering, så behöver ni inte söka tillstånd för 
enskilda lotterier under den 3 årsperiod som registreringen gäller. Har ni dock ett stort lotteri 
kan det vara smart att söka ett lotteritillstånd för just det lotteriet, eftersom det sammanlagda 
beloppet för alla lotterier under en registreringsperiod får uppgå till högst 20 basbelopp (ca 
794 000kr). 
 
Registrering § 17 
Registrering gäller för en tidsperiod om 3 år i taget. För att få ett registreringstillstånd gäller 
bl a: 

• Insatsernas sammanlagda belopp för alla lotterier under tillståndsperioden få uppgå till 
högst 20 basbelopp (ca 794 000kr) 

• Föreningen ska utse en lotteriföreståndare, som ska godkännas av kommunen 
• Lotteriet får inte bedrivas från fasta försäljningsplatser, som görs tillgängliga genom 

ett serviceföretag 
• Penningvinst får uppgå till högst ett basbelopp (ca 40 300 kr år 2007) 
• Sammanlagda vinsterna ska motsvara minst 35 % och max 50 % av insatsernas värde 
• Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs 
 

Kommunen utser utbildad kontrollant för registreringsperioden. Senast tre månader efter 
försäljningstidens slut för respektive lotteri bör lotteriet redovisas till kontrollanten. 
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Föreningar som innehar registrering skall senast 15 februari varje år redovisa till kontrollanten 
samtliga lotterier som sålts föregående kalenderår. 
 
Lotterritillstånd § 15/16 
Gäller tillstånd för ett lotteri. Försäljningstiden bör anpassas till lotteriets omfattning, men 
normalt beviljas inte längre försäljningstid än tre månader för traditionellt lotteri. För att få ett 
lotteritillstånd gäller bl a följande: 
 

• Föreningen ska utse en lotteriföreståndare, som ska godkännas av kommunen 
• Sammanlagda värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av 

insatsernas värde 
• Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs 
 

Kommunen utser utbildad kontrollant för lotteriet. Föreningen skall redovisa till kontrollanten 
senast tre månader efter den i tillståndet angivna sista försäljningsdagen.  
 
Tillståndsfria lotterier enligt § 19 och 20 
§ 19 reglerar ideella organisationers rätt att anordna lotterier utan tillstånd eller 
registrering.  
Lotteriet får endast bedrivas i samband med tillställning eller sammankomst som 
sammanslutningen anordnar eller deltar i. Försäljningsområdet är begränsat till det område 
inom vilket tillställningen eller sammankomsten anordnas. För dessa lotterier krävs inte 
tillstånd om bl.a. följande är uppfyllt. 

• värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp (ca 6:70 kr) 
• värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp (ca 6 700 kr) 
• det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent 

av insatsernas värde 
• endast för förhandsdragna lotterier eller lotterier där dragningen sker offentligt innan 

sammankomstens slut för dagen 
• vinstandelen anges på lottsedeln eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs i 

del fall vinstplan finns 
 
§ 20 reglerar möjligheterna för andra än ideella föreningar att anordna lotterier.  
Det gäller offentliga nöjestillställningar av olika slag, där tillställningen är själva 
huvudattraktionen och lotterierna endast utgör ett inslag i evenemanget. Försäljningsområdet 
är begränsat till det område inom vilket tillställningen eller sammankomsten anordnas. För 
dessa lotterier gäller att de inte kräver tillstånd om bl.a. följande är uppfyllt. 

• Vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster 
• värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp (ca 6:70) 
• värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp (ca 670 kr) 
• endast för förhandsdragna lotterier, även ex boll- och pilkastning godtas 
• vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet 
• det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 

procent av insatsernas värde 
• vinstandelen anges på lottsedeln eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs 



 

 

Kommunkontoret 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta servicehus, Ängbyvägen 8 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12  ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se 

 

Dragning 
I ett traditionellt lotteri skall kontrollanten förrätta slumpmässig dragning efter 
försäljningstidens slut. Dragningen skall alltid ske öppet och i närvaro av lotteriföreståndaren 
och kontrollanten. 

Avgifter 
Avgifter får enligt lotterilagen tas ut i ärenden om tillstånd och registrering. I ärenden hos 
kommunal nämnd skall avgiften betalas enligt den taxa som fullmäktige beslutar. 
 
Avgiften för tillstånd och registrering enligt lotterilagen är i Knivsta kommun 300 kr (enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2007-09-06).  
 
Ekonomiska rutiner 
Kommunen skickar inte ut fakturor, men föreningen anmodas i det beslut de får tilldelat att 
betala in 300 kr på kommunens plusgirokonto, och där ange förening samt lotteritillstånd.  

Lotteriföreståndare och ansökan 
Innan ansökan måste föreningen ha en lotteriföreståndare utsedd. Lotteriföreståndaren har 
ansvaret för att lotteriet genomförs i enlighet med lotterilagen. Lotteriföreståndaren skall 
kontakta kontrollanten innan lotteriet startas. Tillsammans med kontrollanten skall 
lotteriföreståndaren sedan närvara vid dragningar, samt sammanställa lotterierna och redovisa 
till kontrollant.  
 
Ansökan 
Föreningen ansöker om tillstånd/registrering via ett formulär.  I ansökan skall anges: 

• Sökande förening (namn, adress och organisationsnummer) 
• Lotteriföreståndare (namn, adress och telefonnummer) 
• Försäljningsområde 
• Tidpunkt 
• Kalkyl för lotteriet (gäller endast tillstånd § 15 och 16) 

o Totalt insatsbelopp 
o Vinstandel (35-50 procent) 
o Högsta vinstens värde om den utgörs pengar (max ett basbelopp) 

• Protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteriet bifogas 
 
Tips! Läs gärna igenom lotterilagen, samt lotteriinspektionens allmäna råd innan ni startar 
upp ett lotteri, se mer information på Lotteriinspektionens hemsida nedan. 

Mer information 
Knivsta kommun (för blanketter för ansökan om tillstånd och registrering) 
Handläggare Runa Krehla, runa.krehla@knivsta.se, 018-34 70 31, www.knivsta.se 
Lotteriinspektionen 
www.lotteriinspektionen.se (se bl a skriften ”Allmänna råd lotterier”), 0152-46 150 
 
 


