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Hur du ansöker om tillstånd till
förströelsespel
Ansökningsblankett
Särskild ansökningsblankett ska användas och finns tillgänglig på:
http://www.lotteriinspektionen.se/blanketter
Du kan även beställa blanketten per e-post, brev eller telefon.
Det är den som bedriver verksamhet i lokalen som ska ansöka om tillstånd.
Om den som söker tillstånd företräds av någon annan i ansökningsprocessen
måste fullmakt bifogas ansökan.

Uppgifter som ska lämnas på
ansökningsblanketten
Typ av spelautomat
I ansökan ska anges vilken typ av spel som tillstånd söks för, t.ex:
-

Flipperspel
TV-spel
Bilspel
Skjutspel
Sportspel
MC-spel
Dansmaskin
Simulator
Datorspel (datorer programmerade för spel och ihopkopplade i s.k.
LAN-Miljö eller mot internet)
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Handlingar som ska bifogas
ansökningsblanketten
Din lämplighet
Lotteriinspektionen hämtar uppgifter från Rikspolisstyrelsens misstanke- och
belastningsregister. Uppgifter hämtas även från Kronofogdemyndigheten för
att kontrollera dina aktuella ekonomiska förhållanden.
För att Lotteriinspektionen ska kunna pröva om du är lämplig att anordna
förströelsespel, måste du bifoga följande handlingar till din ansökan:
Sökande som är fysisk person/enskild firma
1. Intyg att näringsförbud inte föreligger (utfärdas av Bolagsverket)
2. Konkursfrihetsbevis (utfärdas av Bolagsverket)
3. Senaste taxeringsbeslut (erhålls från Skattemyndigheten)
Obs! Handlingarna under p. 1 och 2 ska inte vara äldre än sex månader.
Sökande som är juridisk person
1. Registreringsbevis (utfärdas av Bolagsverket)
2. Stadgar eller Bolagsordning
3. Verksamhetsberättelse/årsredovisning med resultat och balansräkning för
det senaste verksamhetsåret, inklusive revisionsberättelse.
Obs! Handling under p. 1 ska inte vara äldre än sex månader. Är bolaget
nystartat behöver handling under p. 3 inte bifogas ansökan.

Ansökningsavgifter:
Aktuella ansökningsavgifter finns att läsa på:
http://www.lotteriinspektionen.se/avgifter
När Lotteriinspektionen har mottagit din ansökan tilldelas ärendet ett
diarienummer som meddelas dig per post. Av brevet framgår även att du ska
betala ansökningsavgiften och till vilket bankgiro avgiften ska betalas. Det är
viktigt att du anger ärendets diarienummer på inbetalningen. Ansökan börjar
handläggas när ansökningsavgiften har inkommit på Lotteriinspektionens
bankgiro.
Ansökningsavgiften beräknas på det totala antalet spelautomater som det
enligt ansökan ska bedrivas spel på med utgångspunkt från att ansökan
beviljas.
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Om prövningen av en ansökan medför extraordinära kostnader får sökanden
betala en extra avgift motsvarande dessa.
Avgift tas inte ut för en ansökan som avser ändrad postadress eller minskning
av antalet tillståndsgivna spelautomater. Tänk på om du minskar antalet
automater och sedan vill utöka antalet automater måste du betala en ny
ansökningsavgift igen.

Kontrollavgift
Av automatspelsförordningen (2004:1062) framgår att den som fått tillstånd
enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel ska betala en
avgift för den tillsyn och kontroll som Lotteriinspektionen utför. Faktura på
kontrollavgiften skickas till dig från Lotteriinspektionen. Kontrollavgiften är
för närvarande 200 kronor per spelställe och månad.

Delgivning
Lotteriinspektionen tillämpar, som huvudregel, förenklad delgivning i
ansökningsärenden. Detta innebär att handlingen som ska delges dig skickas
med ordinarie post till dig (delgivningsmottagaren) och att det närmast
efterföljande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har
skickats till dig (22 § delgivningslagen [2010:1932]).

Tillståndstid
Tillstånd beviljas för högst två år i taget.

När tillståndstiden har gått ut
Om du vill att tillståndet ska förlängas efter tillståndstidens utgång, måste du
ansöka om nytt tillstånd i god tid innan tillståndstiden går ut. En ny
ansökningsavgift ska betalas för det antal automater som ansökan omfattar.

Ändrade förutsättningar för ditt tillstånd
Ändras någon av förutsättningarna för ditt tillstånd, t.ex. att du vill byta
speltyp, att du vill ha fler spelautomater eller att styrelsesammansättningen i en
juridisk person ändras, bör du omedelbart ansöka om nytt tillstånd. Om din
nya ansökan beviljas upphör det gamla tillståndet att gälla och ett nytt tillstånd
utfärdas.
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Antas nya stadgar eller ny bolagsordning bör även dessa utan dröjsmål skickas
till Lotteriinspektionen.
Om du önskar upphöra med spelverksamheten, ska detta skriftligen meddelas
Lotteriinspektionen senast vid månadsskiftet. Detta är viktigt för att
kontrollavgift för följande månad inte ska tas ut. Om anmälan inte har skett
måste kontrollavgift betalas, även om automaterna har tagits bort.

Kontaktuppgifter
Lotteriinspektionen
Box 199
645 23 Strängnäs
Telefon: 0152-650 100
Fax: 0152-650 180
E-post: registrator@lotteriinspektionen.se
www.lotteriinspektionen.se
Bankgiro: 50 50-0875

Information om tillståndsgivning av
förströelsespel
Lag (1982:636) om anordnande av visst
automatspel
Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel (automatspelslagen)
reglerar spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst
eller endast ger vinst i form av frispel på automaten – så kallade
förströelsespel. Sådana förströelsespel kräver tillstånd när de är uppställda i
lokaler eller på platser dit allmänheten har tillträde. Det gäller även för lokaler
eller platser dit tillträdet är begränsat genom till exempel krav på inbjudan eller
medlemskap i viss förening, om kretsen av personer som äger tillträde och
villkoren som uppställs för tillträdet är att jämställa med sådana lokaler eller
platser.
Tillstånd kan inte lämnas till spelautomater som är särskilt ägnade att
användas för hasardspel, exempelvis poker, 21 och Fortunaspel, eller till
automater med spel särskilt ägnade för spel om pengar, så som spel med
frukthjul och pokerspel.
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Lämplig lokal och lämpligt läge
Vid tillståndsprövningen beaktas bland annat lokalens lämplighet för
spelverksamhet samt dess läge. Till exempel kan automatspel som anordnas i
lokaler i omedelbar närhet till skolor, fritidsgårdar, idrottsanläggningar med
mera, ha en negativ inverkan på skolarbetet eller föreningslivet. Dessa
omständigheter kan därför ha betydelse vid tillståndsprövningen.
Lotteriinspektionen har möjlighet att förena ett tillstånd med villkor om bland
annat lägsta ålder för tillträde och tider när spelverksamheten får bedrivas
samt övriga villkor som behövs för att motverka att spelverksamheten orsakar
bristande ordning eller bedrivs i en miljö som är olämplig för barn eller
ungdom.

Krav på den som söker tillstånd
Den som anordnar spel bör ha personliga förutsättningar att driva
verksamheten så att det inte uppkommer en miljö som är olämplig för barn
eller ungdom. Det bör således finnas anledning att anta att spelanordnaren har
såväl vilja som förmåga att motverka uppkomsten av till exempel alkohol- och
drogmissbruk, kriminalitet eller ordningsstörande beteende. Av denna
anledning ska berörd kommun och polismyndighet ges tillfälle att yttra sig
innan beslut om tillstånd till förströelsespel meddelas. Om det redan av övriga
omständigheter framgår att ansökan ska avslås, behöver inte berörd kommun
och polismyndighet höras.
Regler om bland annat vilka skyldigheter tillståndshavaren har, vad
tillståndsprövningen omfattar, när ett tillstånd kan återkallas och vad som
händer om man bryter mot reglerna framgår av automatspelslagen.
Vad som gäller avseende avgifter och ansökan framgår av
automatspelsförordningen (2004:1062).
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