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 ANSÖKAN 
Registrering för lotterier 
enligt 17 § lotterilagen 

Sökande (förening): Lotteriföreståndare: 

Adress: Adress: 

Postadress: Postadress: 

Organisationsnummer:  Telefon: Personnummer:  Telefon: 

Föreningen ansöker enligt 17 § lotterilagen (1994:1000) om registrering för 
anordnande av lotterier under nedanstående period med ett insatsbelopp om högst 
20 basbelopp. 

Period (fr.o.m. – t.o.m.) 

Lotteriförsäljningsområde (kommun/kommuner): OBS! Om serviceföretag anlitas av en 
förening för att få tillgång till fast 
försäljningsställe fordras tillstånd enligt 
15 § lotterilagen 

Till ansökan bifogas:  
 stadgar  
 verksamhetsberättelse 
 protokollsutdrag på lotteribeslut  
 protokollsutdrag på beslut av föreningen utsedd lotteriföreståndare. 

Sökandens underskrift: Ort och datum 

 Namnförtydligande 

VARA KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden



VARA KOMMUN sid 2 (2) 

Bestämmelser 

14 §. Förslutna lotter och bingobrickor som används i ett lotteri skall vara av godkänd typ. Detsamma 
gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning och kontroll av egentliga lotterier och 
bingospel. 

Ett beslut om typgodkännande får förenas med villkor. 

17 §. En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är verksam huvudsakligen inom en enda 
kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om  

1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam,
2. lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag,
3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst

20 basbelopp,
4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp,
5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas

värde,
6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs och
7. det för lotteriet finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt.

Behandling av personuppgifter
Vara kommun behandlar dina personuppgifter för att ärendet ska kunna handläggas, för 
administration och för statistik. Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen. Du kan kontakta nämnden för att få tillgång till eller rättelse av 
personuppgifterna. Du kan även dra tillbaka din ansökan och begära radering av uppgifterna, i 
de fall då inte dessa måste bevaras enligt annan lagstiftning, så som arkivlagen. Uppgifter som 
inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt 
offentlighetsprincipen.
Du kan läsa mer om kommunens personuppgiftsbehandlingar på www.vara.se/personuppgifter

www.vara.se/personuppgifter
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