
1 (2) 

 

LICENS FÖR VARUSPELSAUTOMATER 

Krav på licens 

Nedan följer en genomgång av vilka regler som gäller för Sveriges Tivoliägareförenings (”STF”) 

medlemmar som vill tillhandahålla så kallade varuspelsautomater från och med 1 januari 2019. 

Redan idag krävs det tillstånd från Lotteriinspektionen för att tillhandahålla varuspelsautomater 

och detta kommer även att fortsätta att gälla när nya spellagen träder i kraft den 1 januari 2019. 

Enligt den nya spellagen har ordet ”tillstånd” bytts ut mot ”licens” men innebörden är 

densamma. En licensansökan enligt spellagen kräver dock fler uppgifter från den sökande 

jämfört med vad som krävdes för en tillståndsansökan enligt lotterilagen.   

Kraven som måste uppfyllas för att få en licensansökan beviljad framgår av 9 kap. 3 § 

spellagen.  

Licens enligt 1 § att tillhandahålla spel på varuspelsautomater får ges om 

1. spelet tillhandahålls i samband med en offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller 

liknande, 

2. varje automat förses med licenshavarens namn, 

3. det kan antas att automaten inte kommer att användas för något annat ändamål än 

vad den enligt ansökan om licens är avsedd för, och 

4. det kan antas att god ordning kommer att råda på den plats där spelet ska bedrivas.  

 

Medlemmar som redan har gällande tillstånd för varuspelsautomater 

Om en medlem i STF har ett gällande tillstånd för varuspelsautomat från Lotteriinspektionen 

fortsätter det tillståndet att gälla fram tills tillståndstidens slut. En ansökan om licens behöver i 

dessa fall göras först när nuvarande tillstånd upphör att gälla. 

Licensansökan 

En ansökan om licens för varuspelsautomater ska göras genom att fylla i den blankett som 

hittas via följande länk
1
: https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/ansokning-

nya-2018/varuspelsautomater/varuspelsautomater---ansokan.pdf 

                                                      

1
 Notera att samtliga länkar gäller vid 5 december 2018. För det fall länkarna ändras kan fullständig information om 

ansökningsförfarandet hittas på Lotteriinspektionens hemsida.  

https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/ansokning-nya-2018/varuspelsautomater/varuspelsautomater---ansokan.pdf
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I ovan nämnd blankett finns det en vägledning som förklarar hur blanketten ska fyllas i. Det är 

viktigt att vägledningen läses noggrant och att samtliga uppgifter som efterfrågas fylls i. Notera 

särskilt att det är ett flertal bilagor som måste biläggas till ansökan vilka också beskrivs i 

vägledningen.  

Den som ingår i ledning eller styrelse av det sökande företaget måste även fylla i bilaga A till 

ansökningsblanketten. Denna bilaga hittas via följande länk. 

https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/ansokning-nya-2018/bilagor/bilaga-a-

fysisk-person-som-omfattas-av-provning-4-kap-spellagen.pdf 

Om det finns någon annan juridisk person som har ett kvalificerat innehav
2
 av andelar i det 

sökande företaget ska sådan juridisk person fylla i och underteckna bilaga B till 

ansökningsblanketten. Denna bilaga hittas via följande länk. 

https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/ansokning-nya-2018/bilagor/bilaga-b-

juridisk-person-med-kvalificerat-agande-enligt-4-kap-3--spellagen.pdf 

Därutöver ska exempelvis även en spelkonceptbeskrivning bifogas enligt bilaga C till 

ansökningsblanketten. Denna bilaga hittas via följande länk. 

https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/ansokning-nya-

2018/varuspelsautomater/bilaga-c---varuspelsautomater-9-kap-spelkonceptbeskrivning.pdf 

Avgifter 

För att en ansökan ska börja handläggas måste ansökningsavgiften vara betald. 

Ansökningsavgiften betalas till:  

Bankgiro 5050-0875 

Från utlandet till: IBAN SE25 1200 0000 0128 1010 5081 Swift DABASESX 

Betalning ska alltid ske i svenska kronor. 

 

Licenssavgiften för varuspelsautomater är 2 800 kronor per spelplats.  

 

I samband med att ansökan om licens skickas in får sökande ett diarienummer som ska anges 

som OCR-nummer.  

 

Frågor 

Om ni har några ytterligare specifika frågor eller funderingar får ni gärna sammanställa dessa 

så kan vi sedan återkomma med ett samlat svar på dessa.  

                                                      

2
 Med kvalificerat innehav menas ett direkt eller indirekt ägande i ett företag om innehavet representerar tio procent eller 

mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. 
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