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Lotterilagen 
Bestämmelser för anordnande av bl a lotteri finns i lotterilagen (SFS 1994:1000). 
  
Med lotterier menas i denna broschyr s.k ”egentligt lotteri”, dvs sådant lotteri som inte är 
kedjespel, automatspel, roulettspel, tärningsspel eller bingospel. 
 
Frågor om tillstånd är numera fördelade mellan kommun, länsstyrelse och lotteriinspektionen. 
Här redogörs endast för sådana ärenden som kommunen handlägger. 
 
Upplands-Bro 
I Upplands-Bro kommun är kultur- fritidsnämnden registrerings- tillstånds- och 
tillsynsmyndighet i sådana ärenden som redovisas här. Kultur- och fritidsnämnden har 
delegerat uppgiften till tjänsteman.  
 
Bestämmelser 
 

1. Ideell förening 
Behörig att anordna egentligt lotteri är svensk juridisk person, som är ideell förening och 
som: 
• har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet 
• inte vägrar någon inträde som medlem såvida det inte med hänsyn till arten eller 

omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte finns särskilda skäl för detta. 
Ideell förening som har tillsyfte att främja medlemmarnas ekonomiska eller därmed 
jämförbara intressen, kan inte komma ifråga som lotterianordnare. 
 

2. Verksamhetens varaktighet 
Föreningen bör ha bedrivit verksamhet i minst 2 år. Tillstånd kan dock ges till förening, 
vars syfte är att endast under en begränsad tid vara verksam med att driva exempelvis en 
allmännyttig kampanj. 
 
3. Huvudsaklig verksamhetsort 
Kultur- och fritidsnämnden behandlar endast ansökningar från föreningar som har sin 
huvudsakliga verksamhet inom Upplands-Bro kommunen. Registrering kan ges till lotteri 
även i annan kommun under förutsättning att föreningen är verksam även där. I sådana fall 
sker samråd mellan berörda kommuner. 
 
4. Ansökan 
Ansökan om tillstånd och registrering för lotterier inom Upplands-Bro kommun görs på 
särskild blankett som finns att hämta på www.upplands-bro.se eller hos Kultur- och 
fritidskontoret. 
 
4.1 Registrering § 17 (”körkort” i tre år) 

• Insatsernas sammanlagda värde får uppgå till högst 20 basbelopp i de lotterier som 
föreningen anordnar under treårsperioden. 

 
• Föreningen ska utse en lotteriföreståndare 

 
• Penningvinst får uppgå till högst 1 basbelopp 
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• Sammanlagda vinstvärdet i varje lotteri skall motsvara minst 35% och högst 50% 

av insatsernas värde. 
 

• Registreringsperioden är tre år och inom ramen för 20 basbelopp kan föreningen 
själv välja tidpunkter för lotterierna. 

 
4.2 Lotteritillstånd § 16 
 
För övriga lotterier ska föreningen ansöka om lotteritillstånd. Förutom prövning om 
föreningen är behörig lotterianordnare ska särskild hänsyn tas : 

• till vilket behov föreningen har av lotteriinkomster samt  
• till vilket utrymme som finns på marknaden. 

 
Tillstånd ska sökas enligt denna paragraf 

• då försäljningen sker från fast försäljningsställe via ett serviceföretag 
• då lotteriets sammanlagda insats belopp överstiger 20 basbelopp 

 
5. Avkastning 
 
Nettobehållningen av ett lotteri bör uppgå till minst 25 % av lotteriets intäkter. 
 
6. Kontrollant 
 
Kultur- och fritidsnämnden utser kontrollant för föreningen. När lotteriet slutförts ska 
föreningen lämna redovisning över lotteriet till kontrollanten. Detta ska ske senast 2 
månader efter sista vinstutlämningsdag. När kontrollanten granskat redovisningen lämnas 
rapport till kultur- och fritidsnämnden. 
 
7. Föreningens uppgiftsskyldighet 
 
Föreningen ska vid begäran lämna uppgifter till kultur- och fritidsnämnden om insatsernas 
sammanlagda belopp i de lotterier som anordnats under året. 
 
8. Avgifter 
 
Fastslagen avgift för registrering och tillstånd samt arvode till kontrollant är: 
 
Registrering § 17 (”körkort” i tre år)   300 kr 
Lotteritillstånd § 16 (insatsernas värde under 150 tkr) 300 kr 
Lotteritillstånd § 16 (insatsernas värde över 150 tkr) 800 kr 
 
Arvodet till kontrollanten är 3 % av lotteriets beräknade insatsvärde. Inbetalas till 
kommunen inom 2 månader från det att försäljningen startat. 
 
9. Överklagande 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut kan överklagas till länsrätten. 
 
 
  



 
10. Lotterier utan tillstånd eller registrering enligt § 19 och 20 
 
§ 19. Under vissa förutsättningar behöver en ideell förening, som är behörig att anordna 
lotteri, inte ansöka om registrering eller tillstånd. Detta gäller lotteri i samband med 
tillställning eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i. 
 
§ 20. I samband med offentlig nöjestillställning eller offentlig tillställning till förmån för 
allmännyttigt ändamål kan även andra än ideella föreningar anordna lotteri. 
 
 
Välkommen att kontakta Lars Björketun för ytterligare upplysningar. Tel 08-581 69000 
eller lars.bjorketun@upplands-bro.se  
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