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OMTRYK

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010

Forslag
til

Lov om spil1)

Kapitel 1
Lovens formål og anvendelsesområde

§ 1. Lovens formål er
1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau,
2) at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive

udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil,
3) at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en

rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og
4) at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som

støtte til kriminalitet.

§ 2. Loven finder anvendelse på spil, der udbydes eller ar-
rangeres, jf. dog stk. 3, her i landet, herunder fartøjer, der
befinder sig på dansk territorium. Loven finder endvidere an-
vendelse på danske fartøjer og udenlandske fartøjer, der ope-
reres i henhold til dansk driftstilladelse, uanset om fartøjet
befinder sig uden for dansk territorium.

Stk. 2. Uanset stk. 1 finder loven ikke anvendelse på fartøjer,
der ikke anløber dansk havn eller ikke flyver til dansk luft-
havn.

Stk. 3. Loven omfatter ikke landbaseret turneringsback-
gammon, gevinstopsparinger, præmieobligationer, væddemål
om den fremtidige værdi af finansielle aktiver eller spil under
private former for mindre beløb.

§ 3.  Udbud eller arrangering af spil kræver tilladelse, med-
mindre andet følger af denne lov eller anden lovgivning.

Stk. 2. Udbud eller arrangering af spil, hvor der for delta-
gelse ikke betales en indsats, kræver ikke tilladelse. Betaling
i en gættekonkurrence i en radio- eller en tv-udsendelse, hvor
afholdelse af gættekonkurrencen ikke udgør hovedindholdet,
anses ikke for indsats, såfremt betalingen sker via en infor-
mations- og indholdstjeneste med integreret taksering eller en
mobil betalingstjeneste og ikke overstiger en tillægstaksering
på 5 kr. pr. telefonnummer pr. døgn.

§ 4. Tilladelse efter denne lov gives af spillemyndigheden,
medmindre andet fremgår af lovens enkelte bestemmelser.
Skatteministeren, eller den ministeren bemyndiger hertil, er
spillemyndighed.

Kapitel 2
Definitioner

§ 5. I denne lov forstås ved:
1) Spil: Lotteri, kombinationsspil og væddemål.
2) Lotteri: Aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at

vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen udelukkende
beror på tilfældighed.

3) Kombinationsspil: Aktiviteter, hvor en deltager har en
chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen
beror på en kombination af færdighed og tilfældighed.

4) Væddemål: Aktiviteter, hvor en deltager har en chance
for at vinde en gevinst, og hvor der væddes om resultatet
af en fremtidig begivenhed eller indtræffelse af en frem-
tidig hændelse.

5) Klasselotteri: Lotteri, der er opdelt i flere klasser med
særskilte trækninger i hver klasse.

6) Puljevæddemål: Væddemål, hvor hele eller dele af ge-
vinsten afhænger af størrelsen af den samlede pulje af
indsatser eller bliver delt mellem vinderne.

7) Gevinstgivende spilleautomater: Mekaniske eller elek-
troniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spille-
ren kan vinde en gevinst.

8) Onlinespil: Spil, der indgås mellem en spiller og en spi-
ludbyder ved brug af fjernkommunikation.

9) Landbaserede spil: Spil, der indgås, ved at en spiller og
en spiludbyder eller spiludbyderens forhandler mødes
fysisk.

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som
ændret ved direktiv 98/48/EF.

Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0041
AX012486
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Kapitel 3
Tilladelse til de enkelte former for spil

Lotteri

§ 6. Tilladelse til udbud af lotteri kan gives til Danske Spil
A/S.

Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvis med skatteministe-
rens godkendelse overdrages til et af Danske Spil A/S helejet
datterselskab.

§ 7. Der kan ikke efter § 6 gives tilladelse til at udbyde
klasselotteri, landbaseret lotteri, hvor der spilles på resultatet
af elektronisk simulerede sportsbegivenheder, gevinstgivende
spilleautomater og landbaseret bingo og spil som nævnt i § 14,
stk. 1.

Klasselotteri

§ 8. Tilladelse til udbud af klasselotteri kan gives til Det
Danske Klasselotteri A/S og af justitsministeren til Land-
brugslotteriet og Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri.

Stk. 2. Tilladelsen til Det Danske Klasselotteri A/S kan med
skatteministerens godkendelse overdrages til et af Det Danske
Klasselotteri A/S helejet datterselskab.
Danske Spil A/S' og Det Danske Klasselotteri A/S' udbud af

andre spil

§ 9.  Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S kan
søge om tilladelse til at udbyde andre spil i medfør af denne
lov i selvstændige selskaber med begrænset ansvar på kom-
mercielle vilkår.

Stk. 2. Spillemyndigheden kan fastsætte nærmere regler for
selskaberne, som er nævnt i stk. 1, om konkurrence- og regn-
skabsmæssige forhold.

Almennyttigt lotteri

§ 10. Der kan gives tilladelse til lotteri, der alene afholdes
til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål. Al-
mennyttige lotterier må ikke afholdes til fordel for politiske
formål.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om, hvilke kri-
terier almennyttige lotterier skal opfylde, for at de kan gives
tilladelse, eller hvilke kriterier almennyttige lotterier skal op-
fylde for at være tilladte uden forudgående ansøgning. Skat-
teministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvorledes
lotterierne skal afvikles.

Væddemål

§ 11.  Der kan gives tilladelse til udbud af væddemål.
Stk. 2. Tilladelse kan gives for indtil 5 år ad gangen.
Stk. 3. Der kan ikke med en tilladelse efter stk. 1 udbydes

væddemål på heste- og hundevæddeløb, kapflyvning med du-
er og resultatet af lotterier eller andre tilfældigt frembragte
hændelser bortset fra landbaserede væddemål på resultatet af
elektronisk simulerede sportsbegivenheder.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ikke
kan udbydes væddemål på bestemte kategorier af begivenhe-
der.

Heste- og hundevæddemål

§ 12. Tilladelse til udbud af væddemål på heste- og hunde-
væddeløb kan gives til Danske Spil A/S. Der kan ikke gives
tilladelse til væddemål med faste odds på heste- og hunde-
væddeløb.

Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvis med skatteministe-
rens godkendelse overdrages til et af Danske Spil A/S helejet
datterselskab.

Lokale puljevæddemål

§ 13. Der kan gives tilladelse til afholdelse af lokale pulje-
væddemål på cykelløb på bane, hundevæddeløb på vædde-
løbsbane, kapflyvning med duer og hestevæddeløb.

Stk. 2. Tilladelse kan gives for indtil 3 år og for et bestemt
antal dage for de enkelte år.

Stk. 3. Når begivenheden, der indgås væddemål på, finder
sted på en afgrænset bane, må indsatsen i væddemålet kun ske
inden for banens område og i direkte tilknytning til begiven-
heden. Når begivenheden, der indgås væddemål på, ikke
foregår på en afgrænset bane, må indsatsen kun ske på et af
politiet godkendt sted og kun på selve dagen for begivenheden
og med politiets tilladelse den forudgående dag.

Landbaserede kasinoer

§ 14. Der kan gives tilladelse til oprettelse og drift af land-
baserede kasinoer. Landbaserede kasinoer kan udbyde roulet-
te, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på
gevinstgivende spilleautomater.

Stk. 2. Tilladelse kan gives for indtil 10 år ad gangen.
Stk. 3. Der kan gives tilladelse til andre former for spil, li-

gesom den enkelte tilladelse kan begrænses til en eller flere
spilleformer.

§ 15. Landbaserede kasinoer skal være offentligt tilgænge-
lige, dog må kun personer over 18 år få adgang til kasinoerne.

§ 16. Gevinstgivende spilleautomater opstillet i landbase-
rede kasinoer skal udbetale penge eller værdibeviser, der kan
kræves omvekslet til penge.

§ 17.  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for
landbaserede kasinoers benyttelse af spillemærker, adgangs-
krav, entré og åbningstid, sikkerhedsmæssige forhold, perso-
nalet, årsregnskab og revision, tilsyn med kasinoets spil og
bekæmpelse af hvidvask.

Onlinekasinoer

§ 18. Der kan gives tilladelse til drift af onlinekasinoer.
Onlinekasinoer kan udbyde roulette, baccarat, punto banco,
black jack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater i
et onlinekasino.

Stk. 2. Tilladelse kan gives for indtil 5 år ad gangen.
Stk. 3. Der kan gives tilladelse til andre former for spil, li-

gesom den enkelte tilladelse kan begrænses til en eller flere
spilleformer.
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Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og
restaurationer

§ 19. Der kan gives tilladelse til opstilling og drift af ge-
vinstgivende spilleautomater i spillehaller og i restaurationer
med alkoholbevilling.

Stk. 2. I restaurationer kan der maksimalt gives tilladelse til
opstilling af tre gevinstgivende spilleautomater.

§ 20. I en spillehal må der ikke udbydes andre spil eller finde
anden erhvervsvirksomhed sted end spil på gevinstgivende
spilleautomater. Salg af slik, snacks og drikkevarer, bortset fra
stærke drikke, kan dog finde sted, i det omfang en sådan virk-
somhed ikke omfattes af lov om restaurationsvirksomhed og
alkoholbevilling m.v. I en spillehal må opstilling af ikkege-
vinstgivende spilleautomater ikke finde sted.

§ 21. Gevinstgivende spilleautomater opstillet i spillehaller
eller i restaurationer skal udbetale penge eller værdibeviser,
der kan kræves omvekslet til penge.

§ 22.  Personer under 18 år må ikke få adgang til spillehaller
og må ikke spille på gevinstgivende spilleautomater i restau-
rationer.

§ 23. Spillehaller skal være bemandet i hele åbningstiden.
Stk. 2. Bemandingen skal forestås af tilladelsesindehaveren,

bestyreren eller en af tilladelsesindehaveren eller bestyreren
ansat person, der er til stede i spillehallen eller i et tilstødende
lokale, hvorfra der er direkte adgang til spillehallen.

Pyramidespil

§ 24. Pyramidespil er forbudt. Ved pyramidespil forstås et
pyramidisk opbygget arrangement, hvor
1) deltagelse kræver indsats af penge eller andre økonomi-

ske værdier,
2) deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i ud-

sigt og
3) en sådan vinding hovedsagelig hidrører fra indsats fra

deltagere, der efterhånden indtræder i arrangementet.

Kapitel 4
Kriterier for udbud af spil

§ 25. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan gives
til personer og selskaber m.v. (juridiske personer), medmindre
andet fremgår af denne lov, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tilladelse til udbud og arrangering af lokale pulje-
væddemål på cykelløb på bane, hundevæddeløb på vædde-
løbsbane og kapflyvning med duer, jf. § 13, kan kun gives til
selskaber m.v. (juridiske personer), der er arrangør af cykelløb
på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbaner eller kapflyv-
ning med duer, og som er  tilsluttet den  pågældende sports-
grens centralorganisation eller -forbund. Tilladelse til lokale
puljevæddemål på hestevæddeløb, jf. § 13, kan kun udstedes
til foreninger, som i en årrække har haft en sådan tilladelse.

§ 26. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun
gives til personer, der
1) er fyldt 21 år,
2) ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller

under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

3) ikke har anmeldt betalingsstandsning, indgivet begæring
om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i
betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssa-
nering eller tvangsakkord,

4) ikke er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nær-
liggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med
spil, og

5) ikke har forfalden gæld til det offentlige.
Stk. 2. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun

gives til personer, der ikke har bopæl her i landet eller et andet
EU- eller EØS-land, såfremt ansøger har udpeget en godkendt
repræsentant, jf. § 30.

§ 27. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun
gives til selskaber m.v. (juridiske personer), der er etableret
her i landet eller i et andet EU- eller EØS-land, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan gives
til selskaber m.v. (juridiske personer), der ikke er etableret her
i landet eller i et andet EU- eller EØS-land, såfremt ansøger
har udpeget en godkendt repræsentant, jf. § 30.

§ 28.  Det er en betingelse for at opnå tilladelse, at selskaber
m.v. (juridiske personer) opfylder betingelserne i § 26, stk. 1,
nr. 3-5, og at medlemmer af direktionen og bestyrelsen op-
fylder betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 1-5. Indtræder der et nyt
medlem i bestyrelsen, eller ansættes et nyt medlem i direkti-
onen, skal dette inden 14 dage anmeldes til spillemyndighe-
den.

Stk. 2. Spillemyndigheden kan træffe afgørelse om, at et
medlem af bestyrelsen eller direktionen i selskaber m.v. (ju-
ridiske personer) skal udtræde af bestyrelsen eller direktionen,
hvis medlemmet er dømt for et strafbart forhold, der begrunder
nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med
spil, eller har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger
100.000 kr.

Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i sel-
skaber m.v. (juridiske personer) skal udtræde af bestyrelsen
eller direktionen, hvis medlemmet ikke længere opfylder en
af betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 2 og 3.

§ 29. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun
gives til ansøgere, der må antages at kunne udøve virksomhed
med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis.

Stk. 2. Tilladelse kan ikke gives, hvis ansøgeren, medlem-
mer af direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve en
bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, har udvist
en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden
ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

§ 30. En udpeget repræsentant, jf. § 26, stk. 2, og § 27, stk. 2,
skal godkendes af spillemyndigheden. Repræsentanten skal
opfylde betingelserne i § 26, stk. 1, og have bopæl her i landet,
hvis repræsentanten er en person, eller § 26, stk. 1, nr. 3-5, og
være etableret her i landet, hvis repræsentanten er et selskab
m.v. (juridisk person).

Stk. 2. Repræsentanten skal være bemyndiget til at repræ-
sentere tilladelsesindehaveren over for myndighederne samt
under søgsmål og i forbindelse med eventuelle straffesager.

Stk. 3. Godkendelse af en repræsentant kan tilbagekaldes,
hvis repræsentanten er dømt for et strafbart forhold, der be-
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grunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at ar-
bejde med spil, har forfalden gæld til det offentlige, der
overstiger 100.000 kr., eller ikke længere har bopæl eller er
etableret her i landet.

Stk. 4. Godkendelse af en repræsentant bortfalder, hvis re-
præsentanten ikke længere opfylder betingelserne i § 26,
stk. 1, nr. 2 eller 3.

§ 31. Ved afgørelsen af, om en tilladelse skal gives til op-
rettelse og drift af landbaserede kasinoer eller til opstilling af
gevinstgivende spilleautomater i spillehaller, kan der lægges
vægt på ordensmæssige forhold, spillestedets størrelse og pla-
cering.

§ 32. Der kan fastsættes vilkår for tilladelser udstedt efter
denne lov.

Kapitel 5
Oplysningspligt, salg og markedsføring

§ 33. Tilladelsesindehaveren skal gøre alle relevante op-
lysninger om spillet, herunder spilleregler, lettilgængelige for
spilleren og myndighederne.

§ 34. Modtagelse af indsatser til spil fra personer under 18
år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i spil
er ikke tilladt, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for udbud af et
almennyttigt lotteri, jf. § 10.

Stk. 3. For landbaseret lotteri og klasselotteri, jf. § 6 og § 8,
er modtagelse af indsats fra personer over 16 år og anden for-
midling af sådanne personers deltagelse i lotteriet tilladt.

§ 35. Tilladelsesindehaveren må ikke yde spilleren kredit
for deltagelse i spil.

§ 36. Markedsføring af spil
1) skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balance-

ret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at
gevinstchancen er større, end den i realiteten er,

2) skal fremstille spil som et underholdningstilbud,
3) må hverken i kommunikationsudformning eller medie-

valg målrettes mod børn og unge under 18 år,
4) må ikke ved brug af kendte personligheder i strid med

sandheden antyde, at deltagelse i spil har bidraget til den
kendtes succes, og

5) må ikke have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse
i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller
giver spilleren social accept.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om
markedsføringen af spil.

Kapitel 6
Godkendelse af bestyrere og personale

§ 37. Den daglige drift af landbaserede kasinoer, spillehal-
ler med gevinstgivende spilleautomater og butikker, hvor der
udbydes lotteri eller væddemål, jf. §§ 6, 11 og 12, skal forestås
af tilladelsesindehaveren selv eller en bestyrer.

§ 38. Bestyreren, jf. § 37, skal forud for ansættelsen god-
kendes af spillemyndigheden. Det er en betingelse for at opnå

godkendelse, at bestyreren opfylder betingelserne i § 26,
stk. 1, nr. 1, 2 og 4.

Stk. 2. Bestyreren kan ikke godkendes, hvis bestyreren eller
andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på bestyrerens
arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at an-
tage, at spillestedet ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

Stk. 3. En godkendt bestyrer skal give spillemyndigheden
besked, hvis vedkommende ikke længere opfylder betingelsen
i § 26, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Godkendelsen af en bestyrer kan tilbagekaldes, hvis
bestyreren ikke længere opfylder betingelsen i stk. 2 eller er
dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare
for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.

Stk. 5. En godkendelse af en bestyrer bortfalder, hvis be-
styreren ikke længere opfylder betingelsen i § 26, stk. 1, nr. 2.

§ 39. En ansat i landbaserede kasinoer skal forud for an-
sættelsen godkendes af spillemyndigheden. Det er en betin-
gelse for at opnå godkendelse, at den ansatte er fyldt 18 år og
opfylder betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 2 og 4.

Stk. 2. En ansat kan ikke godkendes, hvis den ansatte eller
andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på den ansat-
tes arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at
antage, at den ansatte ikke vil udføre sit arbejde på forsvarlig
måde.

Stk. 3. En godkendt ansat skal give spillemyndigheden be-
sked, hvis vedkommende ikke længere opfylder betingelsen i
§ 26, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Godkendelsen af en ansat kan tilbagekaldes, hvis den
ansatte ikke længere opfylder betingelsen i stk. 2 eller er dømt
for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for
misbrug af adgangen til at arbejde med spil.

Stk. 5. En godkendelse af en ansat bortfalder, hvis den an-
satte ikke længere opfylder betingelsen i § 26, stk. 1, nr. 2.

§ 40. Ansatte i butikker, hvor der hovedsagelig sælges lot-
teri og væddemål, og ansatte i spillehaller med gevinstgivende
spilleautomater skal være fyldt 18 år.

Kapitel 7
Administrative bestemmelser

§ 41. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om spil-
lene og afviklingen af disse, herunder regler om indsatser og
gevinst i spillene, tilbagebetalingsprocenter, kontrolforan-
staltninger, der er nødvendige for lovens gennemførelse, god-
kendelse og placering af teknisk udstyr, der anvendes til
afvikling af spil, informationsforpligtelser, registrering af
spillere, opbevaring af data, foranstaltninger til beskyttelse af
spillernes penge, krav til klagesagsbehandling, tilladelsesinde-
haverens personales deltagelse i spil og nærmere regler om
betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en
ulovlig spiludbyder.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler med henblik på
opfyldelse eller anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs
retsakter om forhold omfattet af denne lov.

§ 42.  For indgivelse af ansøgning om tilladelse til udbud
af væddemål, jf. § 11, eller onlinekasino, jf. § 18, skal ansø-
geren betale et gebyr på 250.000 kr. (2010-niveau) til spille-
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myndigheden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales senest
samtidig med indgivelse af ansøgningen.

Stk. 2. For indgivelse af ansøgning om tilladelse til at ud-
byde både væddemål og onlinekasino skal ansøgeren betale et
samlet gebyr på 350.000 kr. (2010-niveau) til spillemyndig-
heden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales samtidig med
indgivelse af ansøgningen.

Stk. 3. For tilladelser udstedt til udbud af væddemål eller
onlinekasino betales et gebyr afhængigt af et kalenderårs af-
giftspligtige spilleindtægt, jf. § 6 og § 11 i lov om afgifter af
spil, til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales,
senest 1 måned efter at tilladelsen træder i kraft, efter følgende
skala:
Spilleindtægtens størrelse Gebyr
Under 5.000.000 kr. 50.000 kr.
5.000.000 kr. indtil 10.000.000 kr. 250.000 kr.
10.000.000 kr. indtil 25.000.000 kr. 450.000 kr.
25.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr. 650.000 kr.
50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr. 850.000 kr.
Over 100.000.000 kr. 1.500.000 kr.

Stk. 4. Hvis den realiserede spilleindtægt overstiger det
grundlag, der er betalt gebyr for i henhold til stk. 3, opkræves
et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og
det faktiske gebyr, der skal betales. Gebyret skal betales senest
1 måned efter opkrævning. Er den realiserede spilleindtægt
for et kalenderår lavere end grundlaget for det betalte gebyr i
medfør af stk. 3, tilbagebetales et beløb svarende til forskellen
mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal beta-
les.

Stk. 5. For tilladelser af maksimalt 1 års varighed udstedt til
udbud af væddemål eller onlinekasino, hvor den afgiftsplig-
tige spilleindtægt ikke må overstige 1.000.000 kr., betales et
gebyr på 50.000 kr. til spillemyndigheden til dækning af de
samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, ud-
stedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om betaling af
gebyrer for behandling af ansøgninger og udstedelse af tilla-
delse og årlige gebyrer til dækning af omkostninger forbundet
med administration af tilladelser, tilsyn med tilladelsesinde-
havere og overvågning af spillemarkedet med henblik på at
forhindre, at der udbydes, arrangeres eller formidles deltagel-
se i spil her i landet uden tilladelse efter denne lov.

Stk. 7. Gebyrerne i stk. 1-3 og 5 reguleres efter § 20 i lov
om indkomstskat for personer m.v.

§ 43. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål, jf. § 11,
eller onlinekasino, jf. § 18, skal, 1 år efter at tilladelsen er taget
i brug, få udarbejdet en rapport, der redegør for, om tilladel-
sesindehaveren i det forgangne år har udbudt spil i overens-
stemmelse med betingelserne for tilladelsen. Rapporten skal
udarbejdes af en af spillemyndigheden godkendt virksomhed.
Rapporten skal være spillemyndigheden i hænde senest 14
måneder efter den dato, hvor tilladelsen er taget i brug.

Stk. 2. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål, jf.
§ 11, eller onlinekasino, jf. § 18, skal efter det første år, senest
2 måneder efter afslutningen af hvert regnskabsår, offentlig-
gøre en årsredegørelse med virksomhedens nøgletal og en

beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet
lovens krav.

Kapitel 8
Tilbagekaldelse og bortfald af tilladelser

§ 44. Spillemyndigheden kan tilbagekalde en tilladelse til
udbud af spil, hvis tilladelsesindehaveren eller dennes repræ-
sentant
1) groft eller gentagne gange har overtrådt denne lov, be-

stemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vilkår for
tilladelsen,

2) er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærlig-
gende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med
spil,

3) ikke længere opfylder betingelsen i § 29,
4) groft eller gentagne gange ikke angiver afgifter efter lov

om afgifter af spil, jf. §§ 21-25,
5) groft eller gentagne gange ikke betaler forfaldne afgifter

eller ikke stiller sikkerhed, jf. lov om afgifter af spil og
lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.,

6) ikke betaler forfaldne gebyrer efter regler fastsat i medfør
af § 42,

7) har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger
100.000 kr., eller

8) ikke har anmeldt virksomheden til registrering hos told-
og skatteforvaltningen, senest 4 uger efter at tilladelse er
givet, jf. lov om afgifter af spil.

Stk. 2. En tilladelse til udbud af spil kan endvidere tilbage-
kaldes, hvis tilladelsesindehaverens udbud eller arrangering
af spil udgør en væsentlig forstyrrelse af den offentlige orden.

§ 45. En tilladelse til udbud af spil bortfalder, hvis
1) tilladelsesindehaveren meddeler, at vedkommende ikke

længere ønsker at udbyde spil,
2) udbud af spil ikke er påbegyndt, senest 12 måneder efter

at spillemyndigheden har givet tilladelse,
3) der ikke udbydes spil i en sammenhængende periode på

over 6 måneder, medmindre der er tale om sæsonbaseret
udbud,

4) tilladelsesindehaveren afgår ved døden eller ophører med
at opfylde en af betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 2 eller 3,
eller

5) skifteretten efter begæring fra Erhvervs- og Selskabssty-
relsen har truffet afgørelse om tvangsopløsning af virk-
somheden.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 4, kan tilladelsesindehaverens
dødsbo eller ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en tilladelses-
indehaver, der har anmeldt betalingsstandsning, en tilladelses-
indehavers konkursbo eller en værge for en tilladelsesindeha-
ver, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller
§ 7, fortsætte med at udbyde spil med henblik på afvikling,
hvis der sker anmeldelse herom til spillemyndigheden inden
14 dage efter dødsfaldet, anmeldelse af betalingsstandsnin-
gen, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksæt-
telse. Adgangen hertil gælder kun i 6 måneder efter den
begivenhed, der medførte tilladelsens bortfald.
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Stk. 3. En tilladelse til udbud af spil på gevinstgivende spil-
leautomater i en restauration bortfalder, hvis restaurationens
alkoholbevilling inddrages eller bortfalder.

Kapitel 9
Tilsyn og videregivelse af information

§ 46. Spillemyndigheden fører tilsyn med overholdelse af
denne lov, regler fastsat i medfør af loven og tilladelsesinde-
haveres overholdelse af vilkår for tilladelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Justitsministeren fører tilsyn med Landbrugslotteri-
ets og Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteris overhol-
delse af denne lov, regler fastsat i medfør af loven og vilkår
for tilladelse.

§ 47. Spillemyndigheden har til enhver tid mod behørig le-
gitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i
lokaler, der benyttes af den ansvarlige tilladelsesindehaver i
forbindelse med udbud og arrangering af spil og til at efterse
disses tekniske faciliteter til brug for spillene, forretningsbø-
ger, øvrigt regnskabsmateriale og korrespondance og andre
dokumenter, der kan have betydning for tilsynet, uanset om
disse oplysninger er på papir eller på elektroniske medier.

Stk. 2. Tilladelsesindehaveren og dennes ansatte skal yde
spillemyndigheden fornøden vejledning og hjælp ved foreta-
gelsen af eftersynet.

Stk. 3. Spillemyndigheden kan pålægge tilladelsesindeha-
verne at afgive oplysninger om spillevirksomheden og anmo-
de om udlevering eller indsendelse af det i stk. 1 nævnte
materiale.

Stk. 4. Leverandører og udlejere af udstyr til udbud af spil
skal på begæring give spillemyndigheden oplysninger om de-
res leverancer til tilladelsesindehavere omfattet af denne lov.

§ 48. Politiet yder spillemyndigheden bistand til eftersyn
efter § 47, stk. 1. Skatteministeren kan efter forhandling med
justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 49. Spillemyndigheden kan udveksle nødvendige oplys-
ninger med told- og skatteforvaltningen, andre offentlige
myndigheder og udenlandske myndigheder om virksomheder
m.v. omfattet af loven til brug for de respektive myndigheders
kontrol. Oplysningerne kan leveres i elektronisk form og kan
gøres til genstand for registersamkøring og sammenstilling af
oplysninger i kontroløjemed.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om
udveksling af oplysningerne. Det er spillemyndigheden og
told- og skatteforvaltningen, der kan foretage samkøring og
samstilling.

Kapitel 10
Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden

§ 50. Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden
kan påklages til Landsskatteretten. Lov om skatteforvaltning
§ 13, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på klager over af-
gørelser truffet af spillemyndigheden.

§ 51. Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilba-
gekaldelse af tilladelser til udbud af spil, jf. § 44, stk. 1, nr.

1-3, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten
bestemmer andet.

Stk. 2. Klager over spillemyndighedens afgørelser om til-
bagekaldelse af tilladelser til udbud af spil, jf. § 44, stk. 1, nr.
4-8, og § 44, stk. 2, har ikke opsættende virkning. Landsskat-
teretten kan dog tillægge en klage opsættende virkning, hvis
særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatterettens af-
gørelse kan træffes af retspræsidenten, en retsformand eller en
kontorchef i Landsskatteretten.

§ 52. Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilba-
gekaldelse af godkendelser af en bestyrer eller ansat, jf. § 38,
stk. 4, eller § 39, stk. 4, har opsættende virkning, medmindre
Landsskatteretten bestemmer andet.

§ 53. Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilba-
gekaldelse af godkendelse af en repræsentant, på grund af at
repræsentanten er dømt for et strafbart forhold, der begrunder
nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med
spil, eller ikke længere har bopæl eller er etableret her i landet,
jf. § 30, stk. 3, har opsættende virkning, medmindre Lands-
skatteretten bestemmer andet.

Stk. 2. Klager over spillemyndighedens afgørelser om til-
bagekaldelse af godkendelse af en repræsentant, på grund af
at repræsentanten har forfalden gæld til det offentlige, der
overstiger 100.000 kr., har ikke opsættende virkning. Lands-
skatteretten kan dog tillægge en klage opsættende virkning,
hvis særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatterettens
afgørelse kan træffes af retspræsidenten, en retsformand eller
en kontorchef i Landsskatteretten.

§ 54. Klager over spillemyndighedens afgørelser om, at
medlemmer af bestyrelsen eller direktionen skal udtræde, på
grund af at medlemmet er dømt for et strafbart forhold, der
begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at ar-
bejde med spil, jf. § 28, stk. 2, har opsættende virkning,
medmindre Landsskatteretten bestemmer andet.

Stk. 2. Klager over spillemyndighedens afgørelser om, at
medlemmer af bestyrelsen eller direktionen skal udtræde, på
grund af at medlemmet har forfalden gæld til det offentlige,
der overstiger 100.000 kr., har ikke opsættende virkning.
Landsskatteretten kan dog tillægge en klage opsættende virk-
ning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatte-
rettens afgørelse kan træffes af retspræsidenten, en retsfor-
mand eller en kontorchef i Landsskatteretten.

Kapitel 11
Domstolsprøvelse

§ 55. Domstolsprøvelse af afgørelser truffet af spillemyn-
digheden eller Landsskatteretten kan ikke indbringes for dom-
stolene, senere end 3 måneder efter at afgørelsen er truffet.
Finder indbringelse ikke sted inden for tidsfristen, er afgørel-
sen endelig.

§ 56. Ved domstolsprøvelse af afgørelser om tilbagekal-
delse af tilladelser til udbud af spil eller godkendelse som
repræsentant, bestyrer eller ansat finder §§ 51-54 tilsvarende
anvendelse.
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§ 57. Det kan i en dom om tilbagekaldelse af en tilladelse
til udbud af spil eller godkendelse af en bestyrer eller ansat
fastsættes, at anke ikke har opsættende virkning.

§ 58. En afgørelse om tilbagekaldelse af en tilladelse til ud-
bud af spil, jf. § 44, stk. 1, nr. 1-3, kan af den, afgørelsen
vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Dette gælder dog
ikke tilladelse til almennyttigt lotteri og lokale puljevædde-
mål. Anmodning om domstolsprøvelse skal, inden 4 uger efter
at afgørelsen er meddelt den pågældende, fremsættes over for
spillemyndigheden. Spillemyndigheden anlægger sag mod
tilladelsesindehaveren i den borgerlige retsplejes former.

Kapitel 12
Straffebestemmelser

§ 59. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den,
der forsætligt eller groft uagtsomt udbyder eller arrangerer spil
her i landet uden tilladelse efter denne lov.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagt-
somt formidler deltagelse i spil uden tilladelse, jf. stk. 1.

Stk. 3. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig
i gentagelsestilfælde, eller når lovovertrædelsen har haft sær-
lig omfattende karakter, kan straffen efter stk. 1 stige til
fængsel i 1 år.

Stk. 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lov-
givning, straffes den, der udbyder pyramidespil, jf. § 24, med
bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende om-
stændigheder med fængsel indtil 2 år. Strafansvaret efter 1.
pkt. gælder også for udbud, der finder sted i udlandet, i det
omfang udbyderen og de personer, spillet udbydes til, er bosat
i Danmark.

Stk. 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lov-
givning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft
uagtsomt
1) overtræder § 13, stk. 3, § 15, § 16, § 20, § 21, § 22, § 23,

§ 28, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, § 30, § 34, stk. 1 og 3, § 35,
§ 36, stk. 1, § 37, § 38, stk. 1 og 3, § 39, stk. 1 og 3, § 40,
§ 43 og § 47, stk. 2-4,

2) stiller lokaler til rådighed for afvikling af spil, der ikke
har tilladelse efter denne lov,

3) tilsidesætter vilkår fastsat efter § 32,
4) reklamerer for spiludbydere, der ikke har tilladelse efter

denne lov,
5) i erhvervsmæssigt øjemed formidler deltagelse i et spil,

der har tilladelse efter denne lov, uden tilladelsesindeha-
verens godkendelse eller

6) søger erhverv ved spil, der ikke har tilladelse.

§ 60. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der
fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagt-
somt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

§ 61. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer)
strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 62. Ved udmåling af bødestraf i henhold til § 59, stk. 1,
2, 4 og 5, skal der ud over de almindelige principper i straf-
feloven tages hensyn til virksomhedens omsætning. Ved ud-
måling af bøde, herunder tillægsbøde, skal der tages særligt

hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk
fordel.

§ 63. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre en hø-
jere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, som mini-
steren bemyndiger dertil, tilkendegive, at sagen kan afgøres
uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig
skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en
nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at
betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse
finder bestemmelserne i retsplejeloven om krav til indholdet
af anklageskrifter og om ikke at have pligt til at udtale sig
tilsvarende anvendelse.

§ 64. Spillemyndigheden kan i umiddelbar forlængelse af
en bødevedtagelse eller idømt straf for overtrædelse af denne
lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov eller af
vilkår for tilladelsen fastsætte nye vilkår eller ændre allerede
fastsatte vilkår for tilladelsen, hvis dette er nødvendigt for at
forebygge yderligere overtrædelser.

§ 65. Betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra
en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et
kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt.

Kapitel 13
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 66. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens
ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræ-
delsen af § 69.

Stk. 3. Spillemyndigheden kan fra dagen efter lovens of-
fentliggørelse i Lovtidende behandle ansøgninger og træffe
afgørelse om udstedelse af tilladelser. For indgivelse af an-
søgning om tilladelse til udbud af væddemål, jf. § 11, eller
onlinekasino, jf. § 18, skal ansøgeren betale et gebyr på
250.000 kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden. For indgi-
velse af ansøgning om tilladelse til at udbyde både væddemål
og onlinekasino skal ansøgeren betale et samlet gebyr på
350.000 kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden. Gebyret
skal betales senest samtidig med indgivelse af ansøgningen.
Udstedte tilladelser kan tidligst have virkning fra den 1. januar
2011.

Stk. 4. Klager over afgørelser om udstedelse af tilladelser,
jf. stk. 3, kan påklages til Landsskatteretten. Lov om skatte-
forvaltning § 13, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på
klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden.

§ 67. Ved lovens ikrafttræden ophæves følgende love:
1) Lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 273 af 17. april 2008.
2) Lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 820 af 26. juni 2006.
3) Lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr.

22 af 16. januar 2006.
4) Lov om Det Danske Klasselotteri A/S, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 901 af 12. november 2003.
5) Lov af 6. marts 1869 om forbud mod lotteri m.m.
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6) Lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af
10. oktober 1994.

7) Lov nr. 63 af 1. april 1913 om Indskrænkning i Adgangen
til Omsætning af Lotterisedler m.m.

§ 68. I lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, jf.
lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006, foretages følgende
ændring:

1. § 5 a og § 6, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 69. I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, som ændret ved § 16 i
lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 indsættes som stk. 8:
»Stk. 8. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1, 2 og

4 skal der ud over de almindelige principper i straffeloven
tages hensyn til virksomhedens omsætning. Ved udmåling af
bøde, herunder tillægsbøde, skal der tages særligt hensyn til
størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.«

2. § 15 affattes således:

»§ 15. Transmission af information på et kommunikations-
net til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt.«

3. § 17 affattes således:

»§ 17. Lovens § 10, stk. 2 og 8, og §§ 11 og 12 gælder ikke
for Færøerne og Grønland.«

§ 70. I lov nr. 1504 af 27. december 2009 om offentligt
hasardspil i turneringsform, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Tilsyn, kontrol og klage«

2. Efter § 25 indsættes i kapitel 5:

»§ 25 a. Ved klager over tilsynsmyndighedens afgørelser
finder § 50 i lov om spil tilsvarende anvendelse.«

§ 71.  Tilladelser til udbud og arrangering af spil udstedt før
lovens ikrafttræden er fortsat gyldige efter lovens ikrafttræ-
den.

§ 72.  Personer, der inden lovens ikrafttræden er godkendt
som ansat i et kasino, som bestyrer af en spillehal med ge-

vinstgivende spilleautomater eller som medlem af direktionen
eller bestyrelsen i et selskab, der har tilladelse til udbud af
gevinstgivende spilleautomater, skal ikke på ny søge godken-
delse.

Stk. 2. Personer, der inden lovens ikrafttræden er bestyrer
af en butik, hvor der udbydes lotteri eller væddemål, skal ikke
søge om godkendelse.

Stk. 3. For personer, der inden lovens ikrafttræden er ansat
i en butik, hvor der hovedsageligt udbydes lotteri eller væd-
demål, finder lovens § 40 ikke anvendelse.

§ 73.  Skatteministeriet overtager pr. 1. januar 2011 de kom-
munalt ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er
beskæftiget med varetagelsen af opgaven med kontrol af ka-
sinoer.

§ 74. De pligter og rettigheder, der følger af lov om løn-
modtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder
tilsvarende anvendelse for personale, der er ansat i henhold til
kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn- og arbejdsfor-
hold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller
individuel aftale, og som i forbindelse med overførslen efter
§ 73 ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved
virksomhedsoverdragelse.

§ 75. Tjenestemænd, der overføres efter § 73, overgår til
ansættelse i staten på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige
vilkår.

Stk. 2. Tjenestemænd omfattet af stk. 1 får ved pensionering
fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspen-
sion af staten.

Stk. 3. Finansministeren fastsætter efter forhandling med
indenrigs- og sundhedsministeren regler om beregning og
eventuel fordeling mellem den hidtidige og den nye ansættel-
sesmyndighed af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, der
overføres efter § 73.

Stk. 4. Finansministeren kan efter forhandling med inden-
rigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om beregning,
administration, refusion og revision m.v. af pensionerne efter
stk. 2 og 3.

Stk. 5. Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgs-
mål i henhold til stk. 3 og 4.

Stk. 6. Stk. 2-5 finder tilsvarende anvendelse for ansatte
med en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme
rettigheder som tjenestemændenes pensionsordninger.

§ 76. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 4. juni 2010

MOGENS LYKKETOFT

/ Pernille Frahm


		Folketingstidende
	2010-06-28T08:54:10+0200
	Danmark
	Folketinget - Folketingets administration
	Publishing




