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Information om varuspelsautomater 
I lotterilagen (1994:1000) definieras tre olika typer av spelautomater som 
ger någon form av vinst och som man under vissa förutsättningar kan få 
tillstånd att anordna spel på. Varuspel är ett av dessa. Att utan tillstånd 
anordna spel på automater är straffbelagt och kan föranleda böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

Varuspelsautomat 

Med varuspelsautomat avses en spelautomat som betalar ut vinst i form 

av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen. 

Exempel på varuspelsautomat är olika typer av ”lyftare”.  

Förutsättningar för tillstånd 

För att få tillstånd krävs att spelet anordnas i samband med en offentlig 

nöjestillställning i form av tivoli eller liknande. Som spelplats gäller i 

första hand nöjesfält med den för tivoli typiska uppsättningen av 

nöjesattraktioner såsom karuseller, skjutbanor och liknande. Med 

”liknande” avses marknader och festivaler som delvis har tivolikaraktär. 

Det är inte tillräckligt att det finns några enstaka marknadsnöjen. 

Tivolidelen måste i sig kunna liknas vid ett tivoli.  

Uppgifter som ska lämnas i samband med ansökan 

 Tillstånd från polismyndigheten till offentlig nöjestillställning.  

 En närmare beskrivning av spelplatsen såsom antalet och typen 

av nöjesattraktioner. 

 Öppettider för säsong eller resplan för ambulerande tivoli. 

 

Ansökning 
Särskilda blanketter ska användas. Blanketter finns på 

http://www.lotteriinspektionen.se/blanketter 

Blanketter kan också beställas per e-post, brev eller telefon. 

Ansökningsavgifter:  

Aktuella ansökningsavgifter finns att läsa på: 

http://www.lotteriinspektionen.se/avgifter 

http://www.lotteriinspektionen.se/blanketter
http://www.lotteriinspektionen.se/avgifter
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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.  

 

Avgiftsbelagd ansökan gäller vid 
 Ansökan av tillstånd till spel  

Gör en ansökan på blanketten Ansökan om tillstånd – varuspel.  

 Utökning av antal varuspelsautomater  
Gör en ny ansökan på blanketten Ansökan om tillstånd – varuspel. 
Om den kan medges utfärdas nytt tillstånd.  

 Byte av typ av varuspelsautomat  

Gör en ny ansökan. Om den kan medges utfärdas nytt tillstånd. 

 

Avgiftsfri handläggning gäller vid 
 Minskning av antal varuspelsautomater  

Använd blanketten Ansökan om ändring - varuspel. 
Lotteriinspektionen sänder nytt tillstånd med samma giltighetstid som 
det tidigare tillståndet  

 Upphörande av tillstånd  
Använd blanketten Ansökan om ändring - varuspel. 
Lotteriinspektionen återkallar tillståndet.  

 Adressändring  

Meddela Lotteriinspektionen t.ex. per mejl. Ange diarienummer för 

minst ett av dina giltiga tillstånd. 

Insats, vinstvärde och åldersgräns  

Värdet av spelarens insats får uppgå till högst 1/7000 basbelopp. 

 Värdet av högsta vinsten får uppgå till högst 1/300 basbelopp. 

Inlösenförbud  

En vinst som betalas ut i samband med spel på en varuspelsautomat får 
inte lösas in mot en annan vara eller mot kontanter av: 
1. den som anordnat lotteriet, 
2. den som innehar den plats där lotteriet tillhandahålls, 
3. den som bedriver näringsverksamhet där, eller 
4. ombud för sådana personer som avses i 1-3. 
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Placering samt upplysning på spelautomat 

Spelautomaterna ska placeras så att spelanordnaren eller dennes ombud 

har uppsikt över dem. Upplysning om att åldersgränsen för att delta i spel 

är 18 år ska tydligt finnas uppsatt på spelplatsen. Den som anordnar spel 

på varuspelsautomat får inte låta någon som är under 18 år delta i spelet. 

Detsamma gäller den som är ombud för den som anordnar spelet. 

Varje spelautomat ska förses med uppgift om tillståndshavarens namn. 

Varning och återkallelse av tillstånd 

Om tillståndshavaren inte följer föreskrifter i lotterilagen eller föreskrifter, 
villkor eller bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen, får 
Lotteriinspektionen meddela varning eller återkalla tillståndet. Tillståndet 
får också återkallas eller ändras om förutsättningarna för tillståndet inte 
längre finns eller har ändrats. 

Kontroll 

Lotteriinspektionen bedriver kontroll av att lotterilagens bestämmelser 
efterlevs. Kontroller utförs såväl på spelplatser som har tillstånd som på 
platser där tillstånd till spel saknas. Vi kontrollerar bland annat att 
bestämmelserna om högsta insats och vinstvärde följs och att 
åldersgränsen följs. 
 

Kontrollavgiften är 200 kronor per spelplats för varje månad som 

omfattas av speltillstånd. Avgiften faktureras månadsvis i efterskott. 

Delgivning 

Vi tillämpar så kallad förenklad delgivning i ansökningsärenden. Det 

innebär att alla handlingar, även avslagsbeslut, skickas i lösbrev (3 a § 

delgivningslagen 1970:428). 

Kontaktuppgifter 

Lotteriinspektionen 

Box 199 

645 23 Strängnäs 

Telefon: 0152-650 150 

Fax: 0152-650 180 

E-post: registrator@lotteriinspektionen.se 

www.lotteriinspektionen.se 

 

mailto:registrator@lotteriinspektionen.se
http://www.lotteriinspektionen.se/

