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Anmärkning - spel genom oregistrerat ombud 

Beslut 

Spelinspektionen meddelar, med stöd av 18 kap. 12 § spellagen (2018:1138), AB 

Trav och Galopp, 556180-4161, en anmärkning. 

Hur man överklagar, se bilaga 1. 

Ärendet 

Den 4 juli 2019 inkom AB Trav och Galopp (ATG) med en skrivelse till 

Spelinspektionen där ATG informerade om att spel har tillhandahållits genom 

ombud, trots att ombuden ännu inte registrerats av Spelinspektionen. Spelen 

skedde enligt ATG:s skrivelse vid travtävlingar på Tingsryds travbana den 12 

respektive den 31 maj samt på Ovikens travbana (Ovalla) den 22 juni 2019. 

I skrivelsen anges den mänskliga faktorn som skäl för det inträffade. På grund av

missförstånd öppnades spelterminalen för spel trots att ombuden saknade 

registrering. 

ATG har efter ovan nämnda skrivelse inkommit med ansökan om registrering av

ombud för Ovikens Travklubb, dnr 19Si2052, samt Tingsryd Häst- och 

Sportanläggning, dnr 19Si2080. De registrerades av Spelinspektionen den 23 juli 

2019 (dnr 19Si2052) och den 29 juli 2019 (dnr 19Si2080). 

Tillämpliga bestämmelser 

För att en licenshavare som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism ska få tillhandahålla spel genom 

spelombud måste spelombudet enligt 11 kap. 2 § spellagen vara registrerat hos 
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spelmyndigheten. Det är licenshavaren som är ansvarig för att ansöka om 

registrering av spelombudet. 

Om en licenshavare åsidosätter sina skyldigheter enligt spellagen ska 

Spelinspektionen enligt 18 kap. 12 § spellagen förelägga licenshavaren att inom 

en viss tid vidta rättelse eller besluta om förbud, ändring av villkoren eller 

anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas eller, om det är 

tillräckligt, varning meddelas. Spelinspektionen får avstå från ingripande om en 

överträdelse är ringa eller ursäktlig, om licenshavaren vidtar rättelse eller om 

någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot licenshavaren och dessa 

åtgärder bedöms tillräckliga. 

Spelinspektionens bedömning 

Den omständigheten att ATG inte har skickat in ansökan om registrering av 

ombud till Spel inspektionen före anordnande av spel på spel platsen med 

föLlden att ombuden Ovikens Travklubb, 893202-0988, och Tingsryd Häst- och 

Sportanläggning, 802499-5139, därmed inte har registrerats av 

Spelinspektionen innan spelet tillhandahölls, innebär att ATG har brutit mot 11 

kap. 2 § spellagen. 

Vid valet av ingripande är överträdelsens allvar av stor betydelse. 

ATG har angett att de ser allvarligt på det inträffade och att de nu har sett över 

rutinen för registrering av ombud och vidtagit åtgärder för att säkerställa att 

spel genom ombud tillhandahålls först när registrering har beviljats av 

Spelinspektionen. ATG har också självt anmält sin förseelse till Spelinspektionen. 

Dessutom har överträdelsen skett under en begränsad tid. Vid en samlad 

bedömning anser Spelinspektionen därför_ att ingripandet kan stanna vid en 

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

handläggningen deltog också chefsjuristen Johan Röhr, avdelningschefen Patrik 

Gustavsson, avdelningschefen Hanna Abrahamsson, enhetschefen Anna 

Folkegård oc ·a Heikkinen, föredragande. 



Bilaga 1 

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 Spel inspektionen framgår nedan.
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