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Beslut om riktlinjer för villkor till tillstånd 
enligt lagen (1982:636) om anordnande av 
visst automatspel 

Beslut 

Lotteriinspektionen beslutar anta bifogade riktlinjer för villkor till tillstånd enligt 
lagen om anordnande av visst automatspel. 

Detta beslut har fattats av Lotteriinspektionens styrelse, ordföranden Ann-
Christine Zachrisson samt ledamöterna Håkan Hallstedt, generaldirektör, 
Per Binde, Henrik Berggren, Carina Tolke och Per Håkansson. Ärendet 
har föredragits av chefsjuristen Johan Röhr. 

Håkan Hallstedt 
Johan Röhr 
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Riktlinjer för viUkortill tillstånd enligt 
lagen (1982:636) om anordnande av visst 
automat spel1 

Placering 

1. Spclautomater na ska placeras så att personal på spelplatsen har god 
uppsikt över samtliga spelautomater. 

Ordningsbestämmelser 

2. Uppgift om tills tåndshavare och tillstånds- och tillsynsmyndighet samt 
telefonnummer till dessa ska anslås i anslutning till automaterna. 
Aktuellt speltillstånd och gällande villkor ska vidare finnas tillgängliga 
och på begäran kunna uppvisas. 

3. Lotteri får endast anordnas på spelplatsen om tillstånd för detta har 
beviljats med stöd av lotterilagen (1994:1000). 

4. O m servering av alkohol sker i anslutning till spelplatsen eller spel 
eller lotteri anordnas med lägsta åldersgräns om 18 år, ska åldersgräns 
om 18 år gälla även för spelautomaterna. 

5. O m det behövs ska särskilda villkor gälla om lägsta ålder för tillträde 
och tider när spelverksamheten får bedrivas. Uppgift om detta ska 
anslås i anslutning till spelautomaterna. 

6. O m automaterna innehåller spel som genom sitt förråande eller 
våldsamma innehåll kan komma att skapa en miljö som är olämplig 
för barn och ungdom ska åldersgränsen vara 18 år. 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 
om tjänster på den inre marknaden, E U T L 376, 27.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0123). 
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