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Bekendtgørelse om landbaserede væddemål¹) 

 

I medfør af § 11, stk. 5, § 36, stk. 2, § 41, stk. 1, og § 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1494 af 6. december 2016, § 67 og § 78, stk. 5, i hvidvaskloven, lov nr. 651 af 8. juni 2017, og 

§ 17, stk. 2, § 19, stk. 1, og § 46, stk. 1, i lov for Grønland om visse spil, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 336 af 7. april 2016, fastsættes: 

 

Kapitel 1 

Anvendelsesområde 

 

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på udbud af landbaserede væddemål, jf. lov om spil § 

11 og lov for Grønland om visse spil § 7. 

Stk. 2. Tilladelser til udbud af væddemål som nævnt i § 42, stk. 4 og 5, i lov om spil og § 8, stk. 

1, i lov for Grønland om visse spil er ikke omfattet af bekendtgørelsen. 

 

Kapitel 2 

Information til spilleren 

 

§ 2. Alle informationer, som tilladelsesindehaver er forpligtet til at stille til rådighed for spille-

ren efter bestemmelser fastsat i lov om spil eller lov for Grønland om visse spil og tilhørende 

forskrifter, skal være tilgængelige på dansk på salgsstedet. Al anden kommunikation imellem 

spillere og tilladelsesindehaver skal kunne ske på dansk. 

Stk. 2. En tilladelsesindehaver, som har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal stille infor-

mation til rådighed som nævnt i stk. 1 på dansk og grønlandsk. 

 

§ 3. På salgsstedet skal: 

1) fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, 

2) informeres om ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil, hvor informationen 

skal være udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter, 

3) formidles information om og kontaktadresser på danske behandlingscentre, og  

4) fremgå, at tilladelsesindehaver har tilladelse fra og er under tilsyn af Spillemyndigheden. 

Stk. 2. Informationen i stk. 1 skal være placeret på en fremtrædende plads på salgsstedet, og 

spilleren skal være præsenteret for informationen før deltagelse i spillet. 

                                                           

¹) Bekendtgørelse nr. 65 af 25. januar 2012 om landbaserede væddemål, som denne bekendtgørelse afløser, har 

som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (infor-

mationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. 
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Stk. 3. En tilladelsesindehaver, som har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal formidle 

information som nævnt i stk. 1 på dansk og grønlandsk og informere om kontaktadresser på 

grønlandske behandlingscentre. 

 

§ 4. På salgsstedet skal Spillemyndighedens mærkningsordning anvendes. Spillemyndighe-

dens mærke skal være let synligt for spilleren. 

Stk. 2. Tilladelsesindehaver skal til enhver tid benytte sig af den seneste offentliggjorte ver-

sion af mærket, der er udarbejdet af Spillemyndigheden. Mærket må ikke ændres i design, 

proportioner eller farver. 

Stk. 3. Mærket må ikke anvendes på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er 

medarrangør eller sponsor. 

Stk. 4. Mærket må ikke benyttes af tilladelsesindehavers samarbejdspartnere eller andre par-

ter, der ikke har en tilladelse fra Spillemyndigheden. 

 

§ 5. Tilladelsesindehaver skal træffe foranstaltninger til at undgå at sende markedsføring til 

spillere, der har udelukket sig selv fra deltagelse i spil midlertidigt eller endeligt. 

 

Kapitel 3 

Markedsføring 

 

§ 6. Tilladelsesindehaver skal i markedsføring oplyse om: 

1) aldersgrænsen for spillet og 

2) Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil.  

Stk. 2. Tilladelsesindehaver skal i markedsføring anvende Spillemyndighedens mærknings-

ordning. Mærket skal være let synligt. § 4, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.  

Stk. 3. Oplysninger i stk. 1 og mærket, jf. stk. 2, skal ligeledes forefindes på tilladelsesindeha-

veres hjemmeside, der umiddelbart er tilknyttet den pågældende markedsføring. 

 

Kapitel 4 

Salgsfremmende foranstaltninger 

 

§ 7. Såfremt tilladelsesindehaver tilbyder spilleren en salgsfremmende foranstaltning i forbin-

delse med udbud af spil, skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar 

tilknytning til tilbuddet. Opfyldelse af en aftale om en salgsfremmende foranstaltning skal ske 

uden videre, når vilkårene er opfyldt. 

Stk. 2. Et krav om indskud eller indsats i spil for at opnå en salgsfremmende foranstaltning må 

højst være 1.000 kr. 

Stk. 3. En salgsfremmende foranstaltning må ikke udgøre mere end 100 pct. af indskuddet, 

100 pct. af indsatsen i spil eller have en værdi af mere end 1.000 kr. 
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Stk. 4. Uanset opgørelsesmetode må et gennemspilskrav knyttet til en salgsfremmende foran-

staltning højst være på 10 gange værdien af indskuddet eller indsatsen i spillet sammenlagt 

med det tildelte beløb. 

Stk. 5. Der må ikke være tilknyttet gennemspilskrav til gevinster vundet ved salgsfremmende 

foranstaltninger. 

Stk. 6. Hvis der er knyttet gennemspilskrav til tilbuddet om en salgsfremmende foranstaltning, 

skal der gives et eksempel på, hvor mange kroner der skal spilles for, før eventuelle gevinster 

kan udbetales. Eksemplet skal oplyses på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til 

tilbuddet. 

Stk. 7. Spil, der kan anvendes i forbindelse med at opfylde kravene til den salgsfremmende 

foranstaltning, skal bidrage 100 pct. til at opfylde gennemspilskravet. 

Stk. 8. Spilleren skal have minimum 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår tilknyttet til udbe-

talingen af en salgsfremmende foranstaltning. 

 

§ 8. Salgsfremmende foranstaltning må ikke gives til enkelte spillere på vilkår, som adskiller 

sig fra tilbud givet til andre spillere, men skal tilbydes til alle spillere, der spiller inden for 

samme fastlagte beløbsinterval. Beløbsintervallet skal fastsættes, så den salgsfremmende for-

anstaltning tilbydes til mindst 100 spillere. 

Stk. 2. En spillers inaktivitet ved tilladelsesindehaver må ikke være et udvælgelseskriterium ved 

tildeling af tilbud om salgsfremmende foranstaltninger. 

 

Kapitel 5 

Aftalt spil m.v. 

 

§ 9. Tilladelsesindehaver skal træffe foranstaltninger, som er egnede til at reducere risikoen 

for aftalt spil (»match-fixing«) i væddemål og skal nægte modtagelse af indsats i væddemål, 

hvor der er en begrundet mistanke om aftalt spil. 

 

§ 10. Tilladelsesindehaver må ikke tilbyde væddemål på sportsbegivenheder forbeholdt unge 

under 18 år. 

 

Kapitel 6 

Spilsystemer 

 

§ 11. Tilladelsesindehaver skal overholde de tekniske krav til kontrolsystemet og spilsyste-

met, der følger af bilag 1. 

 

§ 12. Spilsystemet, hvorved forstås IT-udstyr, der anvendes til udbud af væddemål, jf. bilag 1, 

skal være placeret her i landet. 
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Stk. 2. Spillemyndigheden kan godkende, at kravet i stk. 1 fraviges, såfremt tilladelsesindeha-

ver: 

1) har tilladelse til udbud af spil i et andet land, hvor en offentlig myndighed fører tilsyn med 

tilladelsesindehavers spiludbud, og denne tilsynsmyndighed har indgået en aftale med Spille-

myndigheden om tilsynet med tilladelsesindehavers udbud af spil her i landet, eller 

2) kan give Spillemyndigheden adgang til at foretage en betryggende kontrol af spilsystemet 

ved hjælp af fjernadgang eller lignende. 

 

§ 13. Tilladelsesindehavers spilsystemer, forretningsgange og forretningssystemer skal certifi-

ceres af en akkrediteret testvirksomhed, før spilsystemet anvendes til udbud af væddemål. 

Spillemyndigheden kan fastsætte krav til certificeringen. 

Stk. 2. Spillemyndigheden kan fastsætte krav til, hvordan testvirksomheder akkrediteres. 

 

§ 14. Når et spilsystem er certificeret, kan Spillemyndigheden til enhver tid beordre tilladel-

sesindehaver til at foretage yderligere test, verifikation og certificering af systemet. 

 

§ 15. Tilladelsesindehaver skal opbevare alle data om udbuddet af væddemål i spilsystemet i 

mindst 5 år. 

 

Kapitel 7 

Klage 

 

§ 16. Tilladelsesindehaver skal behandle klager fra spillere vedrørende tilladelsesindehavers 

udbud af spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse 

for det påklagede forhold. Klagen kan afvises, hvis kravene ikke er opfyldt. 

Stk. 2. Tilladelsesindehaver skal behandle klagen hurtigst muligt. Er klagesagen ikke afgjort 

inden for 14 dage, skal tilladelsesindehaver informere spilleren om, hvornår denne kan for-

vente en afgørelse i sagen. 

Stk. 3. Tilladelsesindehaver skal opbevare dokumenter, der indgår i klagesager, herunder også 

dokumenter i sager om afviste klager, i mindst 2 år. På forlangende fremsendes disse til Spil-

lemyndigheden. 

 

Kapitel 8 

Tilsyn 

 

§ 17. Spillemyndigheden fører tilsyn med overholdelse af denne bekendtgørelse, jf. kapitel 9 i 

lov om spil og kapitel 6 i lov for Grønland om visse spil. 

 

Kapitel 9 

Straf 
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§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 

forsætligt eller groft uagtsomt overtræder §§ 2-8 og 10-12, § 13, stk. 1, 1. pkt., §§ 14 og 15 og 

§ 16, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straf-

felovens kapitel 5 og et kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminallov for Grøn-

land. 

 

Kapitel 10 

Ikrafttræden m.v. 

 

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 65 af 25. januar 2012 om landbaserede væddemål ophæves. 

 

 

 

Skatteministeriet, den 
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/ Jeanette Rose Hansen 


