
ANSÖKAN 
Registrering för lotteri 
6 kap. 9§ spellagen 

Skickas till: 
Hällefors kommun 
Kanslienheten 
712 83 Hällefors 

Sökande 
Sökande förening/samfund Lotteriföreståndare 

Gatuadress Gatuadress 

Postnummer och ort Postnummer och ort 

Organisationsnummer Telefon Personnummer Telefon 

Härmed ansökes enligt 6 kap. 9§ spellagen (2018:1138) om registrering för anordnande av lotterier 
under nedanstående period med ett insatsbelopp om högst 33 1/3 basbelopp. 
Period 

Fr.o.m. T.o.m.
Lotteriförsäljningsområde (kommun/kommuner) 

Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast 
försäljningsplats genom ett serviceföretag. 

Till ansökan bifogas 

Stadgar Verksamhetsberättelse Protokollsutdrag 

Sökandes underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Beslut 
Datum Diarienummer 

Föreningen registreras härmed för lotteriverksamhet under nedanstående period med ett insatsbelopp motsvarande högst 
33 1/3  basbelopp. Kommunen godkänner den i ansökan angivna lotteriföreståndaren. Lotterna får säljas inom 
nedanstående kommun/kommuner. 

Till kontrollant utser kommunen nedanstående person. 
Lotteriverksamheten registreras för period 

Fr.o.m. T.o.m.
Kommun/kommuner, där lotterna får säljas 

Namn på kommunens kontrollant Kontrollantarvode (procent av insatsbeloppet på startade lotterier) 

Kommunens underskrift Avgift för registreringen (kronor) 

Namnförtydligande Plats för stämpel 



Behandling av personuppgifter 

Hällefors kommun behöver dina personuppgifter för att 
kunna hantera ditt ärende. 

Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet 
med gällande lagstiftning. Dina personuppgifter kommer att 
sparas hos kommunen i enlighet med gällande lagstiftning, 
vilket ibland innebär att personuppgifter sparas för all framtid. 

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha 
information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig, 
begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att 
kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se. 

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se 
Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten. 

Mer information: www.hellefors.se/gdpr 
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