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Datum 2020-12-02, diarienummer 20Si2422

Tillsyn - tekniska krav
Spelinspektionens beslut
Spelinspektionen skriver av ärendet från vidare handläggning.

Beskrivning av ärendet
Romix Limited beviljades licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och
vadhållning den 21 november 2019 i ärende med diarienummer 18Li8504.
Licenserna gäller till den 21 november 2022.

Spelinspektionen har enligt 18 kap. 1 § första stycket spellagen (2018:1138) och
Spelinspektionens instruktion tillsyn över att spellagen och de föreskrifter och
villkor som meddelats med stöd av spellagen följs. I oktober 2020 inledde

Spelinspektionen tillsyn mot ett antal licenshavare i syfte att granska att de

efterlevde de tekniska krav som framgår av 16 kap. 1, 3 och 5 §§ spellagen samt

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav
samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera
spelverksamhet.

Inom ramen för tillsynen begärde Spelinspektionen den 2 oktober 2020 att

Romix Limited skulle skicka in aktuella tekniska rapporter som visar att Romix

Limiteds spelsystem är certifierat av ett ackrediterat organ samt spelrapporter
gällande spelen Asian Beauty, V-Baseball Inplay och Deuces Wild.

Romix Limited har den 16 oktober 2020 skickat in tekniska rapporter av vilka

framgår att Romix Limiteds spelsystem är certifierat av ett ackrediterat organ

samt spelrapporter gällande spelen Asian Beauty, V-Baseball Inplay och Deuces
Wild.
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Tillämpliga bestämmelser
Enligt 16 kap. 1 § spellagen ska den som tillhandahåller spel se till att

spelsystem, affärssystem, dragningsutrustning, fysiska lotter och fysiska
bingobrickor uppfyller de tekniska kraven i sådana föreskrifter som har

meddelats med stöd av spellagen. Detsamma gäller krav för de rutiner som ska
tillämpas för spel- och affärssystem inklusive de uppgifter som finns i dessa
system.

Enligt 16 kap. 3 § spellagen för att säkerställa att en licenshavares spelsystem,
affärssystem, rutiner, dragningsutrustning och fysiska lotter uppfyller de krav

som avses i 16 kap. 1 § spellagen innan de används i spelverksamheten ska de

bedömas av ett organ som ackrediterats för uppgiften enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008
om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av
produkter och upphävande av förordning (EGG) nr 339/93.

Enligt 16 kap. 5 § spellagen ska en licenshavare om inte Spelinspektionen

beslutar om annat, spara alla uppgifter om driften av spelsystemet i minst fem
år.

Genom 21 kap. 13 och 14 §§ spellagen samt 16 kap. 9 och 10 § 7
spelförordningen (2018:1475) har Spelinspektionen fått bemyndigande att

meddela föreskrifter om sådana tekniska krav och rutiner som avses i 16 kap. 1 §
spellagen, den bedömning av överensstämmelse med tekniska krav som avses i
16 kap. 3 § spellagen och övriga spelansvarsåtgärder. Med stöd av dessa

bemyndiganden beslutade Lotteriinspektionen att anta Lotteriinspektionens

föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering
av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet.
Av 2 kap. 2 § första stycket LIFS 2018:8 framgår att den som ansöker om

spellicens ska skicka underlag för utförd kontroll, provning och certifiering till

Spelinspektionen. Av 2 kap. 3 § första stycket LIFS 2018:8 framgår att kontroll-,
provnings- och certifieringsprotokoll ska förnyas minst var tolfte månad.
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Spelinspektionens bedömning
Av det underlag Romix Limited har skickat in framgår att BMM Testlabs har

kontrollerat, provat och certifierat Romix Limiteds system utifrån de tekniska

kraven som framgår av 16 kap. 1, 3 och 5 §§ spellagen samt Lotteriinspektionens
föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering
av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet.
Kontroll- provnings- och certifieringsprotokoll ska förnyas minst var tolfte

månad och av det underlag som skickats in framgår att alla protokoll förnyats
inom denna tidsram. Dokumentationen visar även att BMM Testlabs är

ackrediterade för uppgiften. Spelrapporter från respektive spelleverantör

gällande spelen Asian Beauty, V-Baseball Inplay och Deuces Wild har bifogats
och underlagen visar att spelen är certifierade och därmed godkända av ett
ackrediterat organ. Det framgår även att alla protokoll förnyats inom den
gällande tidsramen.

Av utredningen i ärendet framgår enligt Spelinspektionen inte annat än att

Romix Limited efterlever de tekniska krav som framgår av 16 kap. 1, 3 och 5 §§

spellagen samt av LIFS 2018:8. Mot den bakgrunden skriver Spelinspektionen av
ärendet från vidare handläggning.

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Patrik Gustavsson. Vid den slutliga

handläggningen medverkade enhetschefen Nicklas Hjertonsson samt utredande

jurist Hans-Christian Walderstedt Jonson, utredarna Johan Wallin och Eva-Britt
Öberg, föredragande.
Patrik Gustavsson
avdelningschef
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