
 

 

  

  

  

Til høringsparterne 

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Danske Spil A/S, lov 

om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven, lov om af-

gifter af spil og lov om spil (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske 

Klasselotteri A/S) 

 

Hermed sendes ovennævnte udkast til lovforslag i høring. Udkast til lovforslag, resumé 

og høringsliste er vedlagt. 

 

Formålet med udkast til lovforslag er at gennemføre den politiske aftale af 30. juni 2021 

mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 

Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, hvor det er aftalt at arbejde videre på en 

sammenlægning af de to statslige spilselskaber, Danske Spil A/S og Det Danske Klasse-

lotteri A/S med henblik på at opnå en række fordele.   

  

En sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S kræver en 

række ændringer af lovgivningen på henholdsvis Finansministeriet, Kulturministeriet og 

Skatteministeriets område. Ved dette lovforslag foreslås det at gennemføre de ændringer, 

som er nødvendige for, at sammenlægningen kan finde sted. 

 

Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag senest 

torsdag den 6. januar 2021.  

 

Høringssvar vedrørende lov om Danske Spil A/S, bedes sendt til amgrw@fm.dk med an-

givelse af ovennævnte j.nr.  

 

Høringssvar vedrørende folkeoplysningsloven og lov om udlodning af overskud og ud-

bytte fra lotteri bedes sendt til lta@kum.dk med angivelse af ovennævnte j.nr. 

 

Høringssvar vedrørende lov om afgifter af spil og lov om spil bedes sendt til lovgivningo-

goekonomi@skm.dk med angivelse af ovennævnte j.nr. og med jas@skm.dk på i kopi. 

 

Eventuelle spørgsmål om den politiske aftale om sammenlægningen og ændringen til lov 

om Danske Spil A/S kan rettes til Amalie Græsbøll Weimann (Finansministeriet), am-

grw@fm.dk eller tlf. 40 23 93 05.  

9. december 2021 
J.nr. 2021 - 7561 

 

Kontor:  

Moms, afgifter og told 

[MAT] 

 

Initialer: 

JAS 

 

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

DK 1402 – København K 

 

mailto:amgrw@fm.dk
mailto:lta@kum.dk
mailto:lovgivningogoekonomi@skm.dk
mailto:lovgivningogoekonomi@skm.dk
mailto:jas@skm.dk
mailto:amgrw@fm.dk
mailto:amgrw@fm.dk


 

Side 2 af 2 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringerne til folkeoplysningsloven og lov om udlodning af 

overskud og udbytte fra lotteri kan rettes til Lise Tarpgaard (Kulturministeriet), 

lta@kum.dk eller tlf. 41 39 38 05. 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringerne til lov om afgifter af spil og lov om spil kan rettes til 

Jakob A. Simonsen (Skatteministeriet), jas@skm.dk eller tlf. 72 38 97 53. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 Jakob A. Simonsen 
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