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1

Tillståndspliktens omfattning

Enligt Lagen om anordnande av visst automatspel krävs från den 1 juli 1982 tillstånd för vissa slag av automatspel. Lagen gäller sådana automatspel som inte ger vinst eller som endast ger vinst i form av frispel. Spelet
skall anordnas i förvärvssyfte, d v s i syfte att på ett eller annat sätt inbringa inkomster.
Tillstånd krävs för att få anordna automatspel som nämns ovan oavsett antalet spelautomater. Tillstånd erfordras
dock inte för automatspel i samband med offentlig tillställning av tillfällig karaktär, t ex kringresande tivoli som
endast stannar ett par dagar på varje plats.

2

Tillståndsmyndighet

Tillstånd att få anordna automatspel i Borås kommun lämnas av den kommundelsnämnd, där spellokalen är
belägen.

3

Ansökan om tillstånd

Det är den person som faktiskt förfogar över spellokalen eller anläggningen där automatspel bedrivs, som skall
söka tillstånd. Lokalinnehavaren är ansvarig "anordnare" i lagens mening.
Ansökan skall omfatta samtliga, befintliga och/eller planerade automatspel inom samma lokal eller anläggning.
Med "anläggning" avses t ex tivoli- och nöjesplatser.

4

Avgifter

För tillstånd till automatspel gäller följande avgifter, kr per ansökan:
Ansökningsavgift: 3 500 kr. Beviljas ej tillstånd återbetalas 1 500 kr.

5

Föreskrifter

Enligt lagen gäller alltid att den som anordnar automatspel inte otillbörligen får locka barn och ungdom att
delta i spelet. Anordnaren ansvarar också för att det råder god ordning i spellokalen.
Minimiåldern för spel på spelautomater är 16 år. Undantag från åldersgränsen får göras för barn som är i
sällskap med myndig anhörig. Resp kommundelsnämnd kan utfärda ytterligare föreskrifter. Det kan t ex gälla
tider för spel, tillståndets giltighetstid m m.

6

Tillsyn

Respektive kommundelsnämnd utövar tillsyn över att lagens bestämmelser efterlevs. Den som anordnar automatspel är skyldig att bereda kommundelsnämndens personal tillträde till spellokalen, samt lämna de upplysningar som begärs.
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