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- Restaurangkasinospel

För utökning av antalet spel, ändring av speltyp
och anmälan om extrabord av annan typ använd
blankett “Ansökan -Restaurangkasinospel“

Datum

Sökande
Namn på spelanordnare (t.ex. bolag eller enskild person)

Organisations-/Personnummer

Utdelningsadress till företaget (bolaget eller enskild person)

Postnummer

Telefon

E-post

Fax

Namn på kontaktperson

Ort

Ev. webbadress till spelanordnare

Telefon till kontaktperson

Fax till kontaktperson

E-post till kontaktperson

Spelplats
Namn

Organisations-/Personnummer

Besöksadress

Postnummer

Telefon

Fax

Restaurangnummer

Ort

Ändringen ska gälla från och med
Datum

Ändringsanmälan gäller
Tillståndet ska upphöra

Minskning av antalet bord
Speltyp

Befintligt antal bord

Önskad antal bord

Övrig information

Sökandens underskrift
Namnteckning

Box 199
Finningevägen 54 B
645 23 Strängnäs

Namnförtydligande

Telefon: 0152 - 650 100
Fax: 0152 - 650 180

registrator@lotteriinspektionen.se
www.lotteriinspektionen.se

Org. nr: 202100 - 3310
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INFORMATION OM FÖRENKLAD DELGIVNING
När Lotteriinspektionen delger Er handlingar i detta ärende kommer
så kallad förenklad delgivning att användas. Det går till på följande sätt.
1.

Den handling som ska delges Er skickas från Lotteriinspektionen i ett vanligt
brev till den adress som inspektionen fått uppgift om att Ni kan nås på.

2.

Minst en dag senare skickar Lotteriinspektionen ett kort med ett särskilt
meddelande till Er om att handlingen i punkt 1 har använts. Detta görs för
att minska risken för fel. Ni får alltså två utskick från inspektionen, normalt
med en dags mellanrum.

3.

Ni anses normalt ha fått del av handlingen i punkt 1 när två veckor har gått
från den dag då meddelandet enligt punkt 2 skickades. Om det i den handling
som Ni delges finns angivet att någon frist börjar löpa från delgivningen
räknas fristen från det att de två veckorna har gått.

Tänk på detta så länge Ert tillstånd gäller eftersom senare handlingar med
anledning av Ert tillstånd kommer att delges Er med förenklad delgivning!

-

För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste Ni ta del av Er
post åtminstone en gång varannan vecka. Om Ni inte kan göra det (t. ex. vid semesterresa) bör Ni anmäla det i förväg till Lotteriinspektionen.

-

Om Ni får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte har fått själva
handlingen enligt punkt 1, bör Ni genast anmäla detta till Lotteriinspektionen.

-

Anmäl alltid adressändring till Lotteriinspektionen.

-

Ange alltid diarienummer när Ni kontaktar Lotteriinspektionen.

-

Det är inte säkert att förenklad delgivning alltid kommer att användas. I så fall sker
delgivning på annat sätt, vilket bland annat kan betyda att Ni måste skicka tillbaka
ett delgivningskvitto till Lotteriinspektionen.
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