
Hej Skatteudvalg 

 

Jeg har skrevet nedenstående spørgsmål til Spillemyndigheden for et par uger siden. De havde dog 

ikke så meget at sige og rådede mig til at skrive direkte til politikerne. Jeg kan se på Folketingets 

hjemmeside at Spillemyndigheden hører under Skatteudvalgets områder, så derfor skriver jeg til 

jer. 

 

Her er mit originale spørgsmål til Spillemyndigheden: 

 

De se este år har der været stor fre ga g bla dt videospil-industrien på spil der inkluderer 

gambling-elementer. Mange af disse spil bruger et "loot box" system hvor man kan købe pakker af 

tilfældige genstande af tilfældig værdi. 

 

Tit har spillere ekstremt incitament for at bruge penge på disse pakker, da disse genstande i rigtig 

mange spil giver en objektiv fordel i spillet. For det meste (ikke altid dog) kan man få pakkernes 

genstande uden brug af rigtige penge, men dette kræver tit ekstremt meget tid og møje brugt på 

spillet. 

 

På sin vis kan denne slags frivillige gambling-elementer være lige så dårlige som almindelig 

gambling, da spilleren bliver holdt i spillet med det gratis indhold indtil spilleren "bukker under" og 

køber gambling-pakkerne. 

 

Der er utallige eksempler på disse spil, som især startede inde for smartphone-spil. På det seneste 

har mange spil til PC også begyndt at anvende tricket, se fx Hearthstone eller Starwars Battlefront 

2 etc. 

 

Jeg skriver for at spørge hvad Spillemyndighedens holdning til denne slags gambling i videospil er. 

Jeg ser det som et voksende problem, især nu som en stor del af befolkningen spiller videospil. 

Folk bliver konstant konfronteret med disse gambling-pakker som med penge kan give dem en 

fordel i spillet og som samtidig for det meste ikke har nogen som helst værdi når pakken bliver 

åbnet. Jeg er bange for at mange børn og unge vil vokse op i et miljø fyldt med gambling omkring 

dem. 

 

Jeg ved at man i Kina kræver at spil udgiver sandsynlighederne for at få genstande i pakkerne. Har 

“pille y dighede  oge si de overvejet lig e de for  for lovgiv i g? Hvad e er i?  

 

Ligeledes ville jeg gerne høre hvad Skatteudvalget mener om denne slags gambling. Jeg er nemlig 

af den opfattelse at spil-miljøet (som utallige mennesker nu til dags udsættes for) kunne drastisk 

forbedres hvis lovgivningen var lidt strammere omkring denne type gambling. 
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