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Søknad om lotteri om bord på norske skip 

i rute mellom norsk og utenlandsk havn 
 
Skal sendes til: Lotteri- og stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde 
Tel: 57 82 80 00   www.lottstift.no   e-post: postmottak@lottstift.no   
 
 
Opplysninger om rederiet: 

 
 
Opplysninger om skipet: 

 
 
Er lotterivirksomheten om bord plassert i eget lokale?  Ja  Nei  
 
Har skipet lugarkapasitet til samtlige passasjerer?  Ja  Nei  
 
Omfatter reisen tur/retur nattseilas?    Ja  Nei  
 
 
Varighet tur/retur (timer):     _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisasjonsnummer:  
 

Navn:  
 

Adresse:  
 

Postnr./poststed:  
 

Lotteriansvarlig person i rederiet (kontaktperson): 

Navn:  
 

Telefon:  
 

E-post:  
 

Navn:  
 

Skipsregister/sertifikat:  
 

I rute mellom:  
 og  

Antall ‘lane meter’:  
 

Max antall passasjerer iht. sertifikat:  
 

Lotteriansvarlig person om bord:  
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Opplysninger om entreprenøren: 

 
 
Opplysninger om lotterivirksomheten som søknaden omfatter: 
 
 
Gevinstautomater; totalt antall ombord:     ___________________ 
 
Bordspill: 
 

Type spill: Antall Max innskudd 
per spill (NOK) 

Max gevinst 
(NOK) 

Gjennomsnittlig 
gevinstprosent 

Max antall spill 
som kan spilles 
hver gang 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
____________________         _____________________________  __________________ 
Sted/dato           Underskrift av person som har rett til                   BLOKKBOKSTAVER 
           å opptre på vegne av rederiet 
 
 
 
Vedlegg til søknaden: 
1. Liste over godkjente organisasjoner som skal motta deler av overskuddet fra lotterivirksomheten, samt deres andel. 
2. Liste over gevinstautomater omfattet av søknaden, med navn og unikt identitetsnummer. 
3. Dokumentasjon på at gevinstautomatene er i samsvar med forskrift av 10.12.2008 nr. 1531. 
4. Beskrivelse, regler og gevinstplan for all lotterivirksomhet omfattet av søknaden. 
5. Skisse som viser hvor lotterivirksomheten er lokalisert på skipet. 
6. Rederiets plan for forebygging av uheldig spilleatferd. 
7. Dokumentasjon på bredt underholdningstilbud om bord (kun for cruiseskip). 
 

Organisasjonsnummer:  
 

Navn:  
 

Telefon:  
 

E-post:  
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