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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-13 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. 

 

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 2 juni 2016 (Finansdepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

 

1. lag om ändring i lotterilagen (1994:1000), 

2. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Cecilia 

Torstensson, biträdd av kanslirådet Carin Kappe. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i lotterilagen 

 

45 § 

 

Enligt paragrafens första stycke får regeringen meddela särskilt till-

stånd att anordna lotteri under vissa förutsättningar. Av andra stycket 

framgår att sådant tillstånd endast får meddelas spelföretag som ägs  
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av staten eller spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande 

inflytandet och vars överskott går till hästsporten. Andra stycket tar 

sikte på AB Svenska Spel och Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG).  

 

Författningar ska ha generell giltighet. Frågan är om de föreslagna 

bestämmelserna uppfyller det kravet. Jfr t.ex. Lagrådets yttranden 

den 11 mars 2014 över remiss om Ansvaret för vissa säkerhets-

frågor vid statens egendom Harpsund och Sagerska huset och den 

14 februari 2014 över remiss om Skydd för kännetecken i den inter-

nationella rätten. 

 

När det gäller det första ledet i andra stycket ”spelföretag som ägs av 

staten” är kravet på generalitet uppfyllt, trots att bestämmelsen för 

närvarande endast träffar ett spelföretag som ägs av staten, Svenska 

Spel. 

 

Formuleringen ”spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande 

inflytandet och vars överskott går till hästsporten” tar sikte på ATG. I 

författningskommentaren anges också att detta är det enda spelföre-

tag som för närvarande träffas av bestämmelsen. I praktiken innebär 

bestämmelsen alltså att riksdagen i lag föreskriver att regeringen kan 

ge ATG särskilt tillstånd att driva lotteri. Det är också svårt att före-

ställa sig att ATG skulle ersättas av ett annat spelföretag som staten 

har det rättsligt bestämmande inflytandet över och vars överskott går  

till hästsporten. Paragrafen är i denna del mindre väl förenlig med 

kravet på generalitet.  

 

Det andra ledet kan göras mer generellt genom att orden ”och vars 

överskott går till hästsporten” stryks. Ledet får då samma konstruk-

tion som det första ledet. Inget hindrar att regeringen tillämpar be-

stämmelsen bara på ATG. 
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Förslaget till lag om ändring i marknadsföringslagen  

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 

 

 

 

 


