Bilaga 1

1(6)

Aktuella bestämmelser
Lotteriinspektionen har tillämpat följande bestämmelser i prövningen av
bolagets ansökan.

Spellagen (2018:1138)
2 kap.
Med spel avses i denna lag lotteri, vadhållning, kombinationsspel och
pyramidspel. (1 § första stycket)
I denna lag avses med
Kasino: särskild lokal för kasinospel. (3 § 7)
Kasinospel: roulettspel, tärningsspel, kortspel och liknande spel. (3 § 8)
Lotteri: aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris och där
sannolikheten att vinna beror på slumpen. (3 § 12)

Värdeautomat: automat som betalar ut vinst bara i form av överföring till

spelkonto eller motsvarande, värdebevis, spelpolletter eller liknande och där
sannolikheten att vinna beror på slumpen. (3 § 21)

3 kap.
Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt
och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att
1.

spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,

3.

de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och

2.

4.

det ska råda hög säkerhet i spelen,

spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet. (1 §)

För att tillhandahålla spel enligt denna lag krävs licens, om inte annat följer av
lagen eller annan författning. (3 § första stycket)
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4 kap.
Förutsättningar för licens
Licens får ges endast till den som
1.

bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att

2.

kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra

3.

driva verksamheten,

författningar som reglerar verksamheten, och

i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten. (1 §)

Licens får inte ges till den som
1.

är i konkurs,

3.

har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2.
4.
5.

är under 18 år,

i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet,
eller

har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. (2 §)

För en juridisk person gäller kraven i 1 § 3 och 2 § 1 även den som har ett

kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess styrelse
eller ledning.

För en juridisk person gäller kraven i 2 § 2-5 den som har ett kvalificerat innehav
av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess styrelse eller ledning.
Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. (3 §)
Prövning av ansökan
Spelmyndigheten ska i beslut att bevilja licens ange vilka spel licensen omfattar.
(7 §)

En licens ska avse en viss tid och får, om inte annat anges i denna lag, ges för
högst fem år. (8 §)

Spelmyndigheten får förena en licens med villkor för hur spelverksamheten ska
bedrivas. (9 §)
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5 Kap.
Licens
Licens för statligt spel får ges för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel
på värdeautomater och andra lotterier än bingo, onlinebingo, datorsimulerat
automatspel, lokalt poolspel och penningautomater. (1 §)

Licens enligt 1 § får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt
aktiebolag.

Den som har licens enligt 1 § får inte samtidigt ha licens enligt 6-10 kap. (2 §)
Spel på kasinon
Det får finnas högst fyra kasinon i Sverige. (3 §)
På ett kasino får endast kasinospel och spel på värdeautomater tillhandahållas.
(4 §)

12 kap.
Spel får inte ske innan licenshavaren har kontrollerat att spelaren inte stängt av
sig enligt 14 kap. 11 eller 12 §. (4 § tredje stycket)

16 kap.
Den som tillhandahåller spel ska se till att spelsystem, affärssystem,

dragningsutrustning, fysiska lotter och fysiska bingobrickor uppfyller de tekniska
kraven i sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

Detsamma gäller krav för de rutiner som ska tillämpas för spel- och affärssystem
inklusive de uppgifter som finns i dessa system. (1 §)

För att säkerställa att en licenshavares spelsystem, affärssystem, rutiner,

dragningsutrustning och fysiska lotter uppfyller de krav som avses i 1 § innan de
används i spelverksamheten ska de bedömas av ett organ som ackrediterats för

uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. (3 §)

4(6)

Spelförordningen (2018:1475)
3 kap.
Spel på kasino
Automatiserat kasinospel får endast tillhandahållas med stöd av en licens att

tillhandahålla spel på ett kasino. Vid tillämpningen av detta kapitel ska sådant
spel anses utgöra kasinospel och inte spel på värdeautomater. (2 §)

På ett kasino får antalet automatiserade kasinospel uppgå till högst hälften av
det totala antalet kasinospel. (3 §)

Antalet värdeautomater på samtliga kasinon i Sverige får sammanlagt uppgå till
högst 2 500. På ett kasino får antalet värdeautomater uppgå till högst tio
gånger antalet kasinospel. (4 §)

5(6)

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:9) om
spel på kasino och värdeautomatspel
4 kap. Spel på kasino
Kasinospel
Följande roulettspel, kortspel och tärningsspel får omfattas av licens för spel på
kasino
1.
2.
3.
4.

amerikansk roulett,
fransk roulett,
kortspel där spelaren spelar mot bank,
sidospel till 3
a. Royal Match 21,
b. Perfect Pair,
c. Super Sevens, och
d. 21+3,
5. Pokerspel,
6. pokerspel i turneringsform,
7. Cosmopol Dice,
8. Craps,
9. European Seven Eleven,
10. Rocket 7, och
11. Sic Bo. (4 §)

6(6)

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:10)
om tekniska krav på värdeautomater och automatiserat kasinospel
samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och
certifiera värdeautomater och automatiserat kasinospel
2 kap. Kontroll, provning och certifiering
1 § Den som ansöker om licens för att tillhandahålla spel på värdeautomater ska
vända sig till ett ackrediterat organ för kontroll, provning och certifiering.

Bestämmelser om ackreditering som utförs av Styrelsen för ackreditering och

teknisk kontroll finns i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.
(1 §)

Bilaga till licensbeslutet
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Information om anslutning till och användning av
Spelpaus.se
1

Information om tjänsten Spelpaus.se

Spelpaus.se är det nationella självavstängningsregistret, där enskilda personer

med svenskt personnummer själva kan stänga av sig från allt licensierat spel om
pengar i Sverige som kräver registrering enligt spellagen (2018:1138). I 12 kap.

spellagen regleras registrering av spelare. I myndighetens förskrifter om

undantag från kravet på registrering (LIFS 2018:3) finns vissa undantag från
kraven i 12 kap. 1 § spellagen.

En person kan stänga av sig från spel i 1, 3, 6 månader eller tills vidare. En

avstängning bekräftas med e-legitimation. En tidsbestämd avstängning avslutas
automatiskt när perioden har löpt ut. En tillsvidareavstängning kan avslutas

tidigast efter 12 månader genom att personen loggar in på www.spelpaus.se

och aktiverar sig för spel. En tillsvidareavstängning som inte avslutas löper tills
personen själv väljer att avsluta den.

En avstängning kan inte ändras eller tas bort innan avstängningsperioden löpt
ut, varken av den avstängda personen eller av Spelinspektionen.

En avstängd person kan logga in på www.spelpaus.se för att se information om
sin pågående och eventuella avslutade avstängningsperioder.

2

Kontroll mot Spelpaus.se

Licenshavare ska, i realtid, kontrollera mot Spelpaus.se om en person är

avstängd från spel varje gång en person registrerar sig eller loggar in för spel

samt vid marknadsföringsutskick. Kontroll mot Spelpaus.se i andra syften är inte
tillåtet.

Licenshavare får inte tillåta en spelare som har stängt av sig i Spelpaus.se att

registrera sig för spel och får inte heller tillåta en avstängd spelare att spela, se
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Diarienummer

11 kap. 9 § spelförordningen (2018:1475). Vidare får marknadsföring inte riktas
direkt till en spelare som har stängt av sig från spel, se 15 kap. 2 § spellagen.

Av 12 kap. 4 § tredje stycket spellagen följer att det är licenshavarens ansvar att
kontrollera att en spelare inte är avstängd i Spelpaus.se innan spel sker.

2.1

Personuppgiftsansvar

En licenshavare får endast behandla de identitetsuppgifter som behövs för att

licenshavaren ska kunna fullgöra skyldigheterna i spellagen att inte registrera en
avstängd spelare eller ge denne tillträde till spel och att inte skicka

marknadsföring direkt till en avstängd spelare. Spelinspektionens möjligheter att
lämna uppgifter ur självavstängningsregistret till en licenshavare är begränsade
på motsvarande sätt, dvs. för att licenshavaren ska kunna fullgöra nämnda
skyldigheter, se 12 kap. 3 § respektive 2 § spelförordningen.

Bestämmelserna innebär att en licenshavare endast får göra förfrågningar mot

självavstängningsregistret av dessa skäl. Förfrågningar som görs i andra syften,
är inte förenligt med bestämmelserna om personuppgiftsansvar.

Spelinspektionen får således inte heller lämna ut information till en licenshavare
i något annat syfte än de ovan nämnda.

Som framgår av 12 kap. 5 § spelförordningen ska hanteringen vara
automatiserad om det inte finns särskilda skäl.

3

Anslutning till självavstängningsregistret

Anslutningsuppgifter till Spelpaus.se skickas till licenshavarens kontaktperson i
ett krypterat och lösenordskyddat e-postmeddelande efter att beviljat
licensbeslut har meddelats.

4

Användning av Spelpaus.se API:er

Spelpaus.se har två huvudsakliga API:er; inloggnings-API och marknadsföringsAPI. Vilket API som skall användas beror på vilken typ av förfrågan som ska
göras. Nedan beskrivs hur de olika API:erna ska användas.
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Diarienummer

4.1

Inloggnings-API

Inloggnings-API:et ska alltid, och endast, användas när en person ska registrera
sig eller logga in för spel för att kontrollera att spel inte erbjuds till en person
som är avstängd i Spelpaus.se.

Vid förfrågningar mot inloggnings-API:et används följande adress:
https://api.spelpaus.se/api/blocking-info/{ActorId}

4.2

Marknadsförings-API

Marknadsförings-API:et ska alltid, och endast, användas vid

marknadsföringsutskick, (t.ex. e-post eller SMS) för att säkerställa att

marknadsföring inte skickas direkt till en person som är avstängd i Spelpaus.se.
Detta API är uppdelat i två varianter, enskild förfrågan och mängdförfrågan.

Vid enskilda förfrågningar mot markndsförings-API:et används följande adress:
https://marketing.spelpaus.se/api/marketing-single-subjectid/{ActorId}

Vid mängdförfrågningar mot marknadsförings-API:et används följande adress:
https://marketing.spelpaus.se/api/marketing-subjectid/{ActorId}

5

Ikoner och länk till Spelpaus.se

På licenshavarens samtliga webbsidor ska angivna spelansvarsikoner finnas. Mer
information om dessa finns på Spelinspektionens hemsida vilken nås via

följande länk http://www.spelinspektionen.se/press/nyhetsarkiv/enklare-forspelare-att-ta-kontroll-over-sitt-spelande/

Till Spelpaus.se ska följande länk användas, https://www.spelpaus.se/?scos=true
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Diarienummer

6

Kontakt med Spelinspektionen

Frågor gällande Spelpaus.se besvaras i första hand via e-post

spelpaus@spelinspektionen.se under kontorstid helgfria vardagar. Vid kontakt
med Spelinspektionen, uppge alltid vilken licenshavare ärendet gäller samt
eventuellt diarienummer.

Vid misstanke om tekniskt fel eller akuta incidenter gällande Spelpaus.se

kontakta Spelinspektionen via e-post spelpaus@spelinspektionen.se eller

telefon, +46(0)152 715 360. Spelinspektionen svarar under helgfria vardagar

08:00 och 16:00, övrig tid är telefonnumret vidarekopplat till leverantören av
tjänsten.

Telefonnumret ska utanför kontorstid endast användas vid misstanke om

tekniskt fel eller akut driftstörning på Spelpaus.se.

7

Vidare teknisk information från Spelpaus.se

Spelinspektionen kan behöva skicka ut teknisk information gällande
Spelpaus.se, om exempelvis systemuppdateringar.

Sådan information kommer att skickas ut via e-post. Licenshavaren får anmäla
en (1) e-postadress dit informationen ska skickas, företrädesvis en så kallad

funktionsbrevlåda. Det är licenshavarens ansvar att se till att rätt person får del
av informationen från Spelinspektionen.

Anmälan av e-postadress sker genom ett e-postmeddelande till

spelpaus@spelinspektionen.se. Samma adress ska även användas vid eventuell

förändring av e-postadress.
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Hur man överklagar till förvaltningsrätten
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten i
Linköping, Box 406, 581 04 Linköping. Överklagandet ska vara skriftligt.
När du överklagar ska du
−

tala om vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets

−

tala om varför du menar att beslutet är felaktigt och hur du anser att

−

ange dina kontaktuppgifter, namn, person- eller organisationsnummer,

diarienummer,

det ska ändras,

postadress, telefonnummer och e-postadress

Om du anlitar ett ombud ska kontaktuppgifter till ombudet anges.
Senaste dag att överklaga
Spelinspektionen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från det att du
fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte behandlas.
Överklagandet ska skickas till Spelinspektionen
Överklagandet ska vara ställt till förvaltningsrätten, men skickas till

Spelinspektionen. Du kan skicka ditt överklagande med post, e-post eller fax.
Alla kontaktuppgifter till Spelinspektionen framgår nedan.
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