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Vivaro Limited 

Luxe Pavilion, 2nd level, Diamonds 

International Building, Por-tomaso 

STJ 4010 St Julian´s 

Malta 

 
Datum 2021-09-17. Diarienummer 21Si1494. Vivaro Limited 

Återkallelse av licens – inte börjat driva spelverksamhet 

Beslut 

Spelinspektionen återkallar Vivaro Limiteds, C45929, svenskt 

organisationsnummer 502081-2615, licens för kommersiellt onlinespel och 

vadhållning med stöd av 18 kap. 14 § 1 st. 2 p. spellagen (2018:1138).  

 

Beslutet gäller omedelbart.  

 

Hur man överklagar, se bilaga 1. 

Bakgrund 

Vivaro Limited (Vivaro) beviljades i separata beslut av den 3 juni 2020 licenser 

att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning i ärende 18Li9924. 

Licenserna gällde från och med den 3 juni 2020 till och med den 2 juni 2023.  

 

I ärende 21Si1269, gällande omsättningssiffror till grund för tillsynsavgift, 

uppgav Vivaro i yttrande att den redovisade omsättningen under perioden  

juni 2020 – maj 2021 uppgick till 0 kr.  

 

Mot denna bakgrund inledde Spelinspektionen den 13 juli 2021 ett 

tillsynsärende mot Vivaro varvid bolaget ombads yttra sig över den 

omständigheten att man inte syntes ha bedrivit någon form av spelverksamhet 

med stöd av de licenser som beviljades den 3 juni 2020. 

 

Vivaro har i yttrande den 4 augusti 2021 uppgett att bolaget inte bedriver 

någon spelverksamhet och angett att bolaget planerar att påbörja 

verksamheten i slutet av augusti 2021.  

 

Som främsta skäl till att verksamheten ännu inte har påbörjats har Vivaro angett 

Covid-19-pandemin och i synnerhet dess effekt på bolagets personal i 

Armenien. Därutöver har kriget med Azerbajdzjan inneburit att över 50 av 

bolagets kollegor skickats iväg för att strida. Avslutningsvis framhåller Vivaro att 

för en noggrant reglerad jurisdiktion som Sverige är det oundvikligt att bolaget 
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lägger extra tid på förberedelser innan bolaget lanserar på marknaden. Enligt 

bolaget är det fördelaktigt att spendera tid före lanseringen för att få saker rätt, 

snarare än att skynda på processen och sätta licensen i fara redan från början. 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

Enligt 18 kap. 14 § spellagen ska spelmyndigheten återkalla en licens om 

licenshavaren 

1. har fått licensen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något 

annat otillbörligt sätt, 

2. inte inom ett år från det att licensen beviljades har börjat driva sådan 

spelverksamhet som licensen avser, 

3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan 

verksamhet som licensen avser, 

4. har förklarat sig avstå från licensen, eller 

5. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att bolaget ska 

tvångslikvideras. 

 

I de fall som avses i [första stycket] 1-3 får i stället varning meddelas, om det är 

tillräckligt. 

Spelinspektionens bedömning 

Det är i ärendet ostridigt att Vivaro inte har påbörjat någon spelverksamhet 

inom ett år efter det att bolagets licenser började gälla den 3 juni 2020. Det 

föreligger därmed förutsättningar att återkalla licensen med stöd av  

18 kap. 14 § 1 st. 2 p. spellagen. Av 18 kap. 14 § 2 st. spellagen framgår att en 

varning kan meddelas om det är tillräckligt. 

 

Av prop. 2017/18:220, s. 202-203, framgår det att varning bör kunna meddelas 

istället för att återkalla licensen ”om det i ett enskilt fall framstår som 

oproportionerligt att återkalla licensen eller som motiverat att ge licenshavaren 

ytterligare en chans att komma igång med spelverksamheten”. 
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Vad Vivaro har anfört i ärendet, särskilt avseende bolagets organisatoriska 

problem, ger inte för handen att det i föreliggande fall är tillräckligt med en 

varning varför Vivaros licens återkallas.  

 

 

Detta beslut har fattats av generaldirektören Camilla Rosenberg. Vid den slutliga 

handläggningen medverkade också avdelningschefen Patrik Gustavsson, 

chefsjuristen Johan Röhr, enhetschefen Christina Engbrink, juristen  

Gunnar Fröberg samt utredaren Herman Lindholm, föredragande. 

 

 

 

 

 

Camilla Rosenberg 

Generaldirektör  

 

 

 

 

Kopia  

Skatteverket 
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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 

diarienummer, 

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

det ska ändras, 

 ange dina kontaktuppgifter, namn, person- eller organisationsnummer, 

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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