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Hur du ansöker om tillstånd till
restaurangkasinospel
För roulette, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel
gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen
(1994:1451). Den som vill anordna restaurangkasinospel måste ha
Lotteriinspektionens tillstånd. Tillstånden förenas regelmässigt med
särskilda villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser. För varje speltyp
fastställer Lotteriinspektionen vilka spelregler som tillståndshavaren ska
följa.

Ansökningsblankett
Särskild ansökningsblankett ska användas och finns tillgänglig på
www.lotteriinspektionen.se/blanketter.
Du kan även beställa blanketten per e-post, brev eller telefon.

Handlingar som ska bifogas
ansökningsblanketten
Din lämplighet
Tillståndshavare är den som anordnar spelet. Spelanordnarens lämplighet
prövas av Lotteriinspektionen innan tillstånd ges. Lotteriinspektionen
hämtar uppgifter från Rikspolisstyrelsens misstanke- och
belastningsregister.
För att Lotteriinspektionen ska kunna pröva om du är lämplig att anordna
restaurangkasinospel, måste du bifoga nedanstående handlingar till din
ansökan.

Om sökanden är fysisk person med eller utan registrerad firma
ska följande handlingar bifogas ansökan:
1. Handling som styrker att sökanden har utbildning, kunskap och
erfarenhet inom kasinoområdet.
2. Intyg från Kronofogdemyndigheten om skuldfrihet.
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3. Intyg från Bolagsverket att näringsförbud inte föreligger
4. Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket
5. Giltigt serveringstillstånd för spelplatsen
6. Det senaste taxeringsbeslutet från Skattemyndigheten
7. Handlingarna 2-4 får inte vara äldre än sex månader
8. Om den fysiska personen eller enskilda firman redan har ett giltigt
tillstånd till restaurangkasinoverksamhet behöver inte handling
enligt punkt 1 bifogas.

Om sökanden är juridisk person ska följande handlingar bifogas
ansökan:
1. Giltigt serveringstillstånd för spelplatsen
Uppgifter om den juridiska personen
2. Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för det senaste
avslutade verksamhetsåret
3. Registreringsbevis från Bolagsverket
4. Intyg från kronofogdemyndigheten om skuldfrihet
Uppgifter om verkställande direktör, styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter i den juridiska personen
5. Intyg från Kronofogdemyndigheten om skuldfrihet
6. Intyg från Bolagsverket att näringsförbud inte föreligger
7. Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket
8. Handling som styrker att den person av de ovanstående som ska
ansvara för den dagliga driften av kasinoverksamheten har
utbildning, kunskap och erfarenhet inom kasinoområdet
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Handlingarna 3-7 får inte vara äldre än sex månader.
Om den juridiska personen är ett privat aktiebolag ska också lämnas
uppgift om:
9. Namn och personnummer på aktieägarna samt hur många procent
av aktierna var och en äger.
Om den juridiska personen är ett handelsbolag eller kommanditbolag
ska också lämnas uppgift om:
10. Namn och personnummer eller organisationsnummer på
bolagsmännen
Om den juridiska personen redan har ett giltigt tillstånd till
restaurangkasinoverksamhet behöver inte handling enligt punkt 8
bifogas, om inte någon förändring skett rörande aktieägare, bolagsmän,
verkställande direktör, styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter.
Lotteriinspektionen kan under handläggningen av ansökan komma att
begära ytterligare uppgifter.

Ansökningsavgifter:
Aktuella ansökningsavgifter finns att läsa på:
http://www.lotteriinspektionen.se/avgifter
När vi mottagit ansökan får ärendet ett diarienummer, som vi meddelar er
per post.
Ange det aktuella diarienumret på inbetalningen samt vid kontakt med oss.
Vänligen notera att ansökan handläggs först när ansökningsavgiften är
betald.
Ansökningsavgiften betalas via bankgiro 5050 – 0875.

Tillståndstid
Tillstånd beviljas i högst två år. På ansökan ska anges under vilka månader
spel ska bedrivas. Det är därför viktigt att ange om restaurangen har stängt
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under en viss del av året eller om antalet bord ska vara ett annat under en
viss månad.

Kontrollavgift
Enligt Lotteriinspektionens föreskrifter LIFS 2010:2 är kontrollavgiften
200 kronor per spelställe och månad. Om tillståndet ska omfatta endast
några månader per år måste detta anges i ansökan. Det utgår inte någon
kontrollavgift för månader då spel inte bedrivs om det redan från början
har angivits i ansökan.

Minskning av antal bord
Om tillståndshavaren vill att tillståndet ska minskas ska blanketten
anmälan om ändring skickas in. (Ingen avgift tas ut).

Upphörande av tillstånd
Om tillståndshavaren vill att tillståndet ska upphöra ska blanketten
anmälan om ändring skickas in. (Ingen avgift tas ut).

Tilläggsspel
Alla nya tillstånd som beviljas inkluderar de möjliga tilläggsspel som finns
godkända enligt spelreglerna.

Nytt serveringstillstånd
Om nytt serveringstillstånd utfärdas för spelplatsen efter det att man fått
tillståndet beviljat ska detta omedelbart underrättas Lotteriinspektionen.
Sänd in en kopia av det nya serveringstillståndet till Lotteriinspektionen.
Lotteriinspektionen bekräftar att anmälan tagit emot och gör en notering i
sitt register. (Ingen avgift tas ut).

Adressändring
Meddela Lotteriinspektionen. Ange diarienummer för minst ett av dina
giltiga tillstånd. (Ingen avgift tas ut).
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Utökning av antal bord
Om tillståndshavaren vill utöka antalet spelbord ska en ny ansökan
inkomma. (Avgift tas ut).

Byte av typ av spelbord
Om tillståndshavaren vill byta typ av spelbord ska en ny ansökan skickas in
samt ansökningsavgift ska betalas. (Avgift tas ut).

Extrabord
Extrabord får finnas på spelplatsen, men spel får endast bedrivas på det
antal bord som tillståndet anger. Om man i efterhand önskar byta spelform
måste en ny ansökan inges till Lotteriinspektionen (avgift tas ut).

Ändring av bolagsform
Tillståndshavaren ska skicka in en ny ansökan för samtliga spelplatser.
(Avgift tas ut).

Förändringar i kretsen av personer enligt 33 §
lotterilagen (1994:1000)
Att de personer som ansvarar för verksamheten är lämpliga är ett
grundläggande krav i lagen för tillstånd. Ändringar i den personkretsen
medför därför att tillståndsfrågan måste prövas igen på nytt.
Tillståndshavaren är skyldig enligt de villkor som gäller för tillstånd till
restaurangkasino att underrätta Lotteriinspektionen omedelbart.
Tillståndshavaren ska göra detta genom att ansöka om ett nytt tillstånd.
Ange under övriga upplysningar att personkretsen enligt § 33 har ändrats.
Lotteriinspektionen handlägger som en vanlig ansökan och ett nytt
tillstånd utfärdas. Har tillståndshavaren flera spelplatser, räcker det med en
ansökan. (Avgift tas ut för ett tillstånd).
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