BILAGA C
- Spelkonceptbeskrivning för kommersiellt
onlinespel och vadhållning, enligt 7–8 kap.
spellagen (2018:1138) ver 1.1
1. Spelutbud - Ange de spel ansökan avser
Kommersiellt onlinespel

Kasinospel, Roulett

JA

NEJ

Tilläggsspel

Kasinospel, Kortspel

JA

NEJ

Tilläggsspel

Kasinospel, Tärningsspel

JA

NEJ

Tilläggsspel

Onlinebingo

JA

NEJ

Tilläggsspel

Datorsimulerat automatspel

JA

NEJ

Tilläggsspel

Vadhållning

Fasta odds

Online

Landbaserat

Tilläggsspel

Löpande odds

Online

Landbaserat

Tilläggsspel

Spelbörs

Online

Landbaserat

Tilläggsspel

Elektroniskt simulerade sporthändelser

Online

Landbaserat

Tilläggsspel

Genom ombud

JA

NEJ

Egen vadhållningsplats

JA

NEJ

Internationellt samarbete

Kommersiellt onlinespel

JA

NEJ

Vadhållning

JA

NEJ

Har sökanden rutiner och bemanning för hantering av klagomål och andra frågor om de
spel som ansökan avser?

JA

NEJ

Har sökanden regler och rutiner för hantering av spelkonto och spelarens tillgodohavanden?

JA

NEJ

Beskrivning för respektive spel som ansökan avser ska bifogas.

2. Krav på konsumentskydd

3. Spelregler

Spelregler för respektive spel som ansökan avser ska bifogas.
Av spelreglerna ska det framgå hur resultat fastställs och säkerställs.

Kommersiellt onlinespel
Kasinospel

BIFOGAS

BIFOGAS EJ

Onlinebingo

BIFOGAS

BIFOGAS EJ

Datorsimulerat automatspel

BIFOGAS

BIFOGAS EJ

BIFOGAS

BIFOGAS EJ

Vadhållning
4. Spelsystem
Adressuppgifter där spelsystemet är placerat
Adress/Lägenhetsnummer

Postnummer

Ort

Land
Om spelsystemet är placerat på flera platser ska dessa beskrivas och bifogas ansökan.
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5. Adress till webbplatser - Ange adress till de webbplatser som sökande kommer erbjuda spel

Om det finns ytterligare webbplatser ska dessa anges och bifogas i ansökan
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Vägledning
Punkt 1. Spelutbud
Sökanden ska med fullständiga beskrivningar av respektive
spel beskriva de spel som ansökan avser. Beskrivningen för
respektive spel ska vara så detaljerad och precis så att spelmyndigheten kan göra en bedömning av spelformen, spelet,
förutsättningarna för spelet som ska vara lämpligt ur allmän
synpunkt och bedrivas på ett sunt och säkert sätt.
Kommersiellt onlinespel
Licens för kommersiellt onlinespel får ges till kasinospel, onlinebingo och datorsimulerat automatspel. Licensen får även
omfatta annat lotteri online om lotteriet tillhandahålls som ett
tilläggsspel till ett spel som omfattas av ansökan. Tilläggsspel
får endast omfatta vinstpottspel.
Inom begreppet kasinospel omfattas roulett-, kort- och tärningsspel. Spelutbudet får omfatta följande kasinospel; roulett, baccarat, punto banco, black jack, poker och tärningsspel
samt i vissa fall tilläggsspel.
Vadhållning
Licens för vadhållning får omfatta alla former av vadhållning,
såväl landbaserad som online. Bestämmelsen innebär bl.a.
att en licens till vadhållning får omfatta vadhållning på sport
och hästar. Det är tillåtet med spel på både rörliga och fasta
odds. Det är också tillåtet att tillhandahålla vadhållning på en
spelbörs. Vadhållning får även avse utfallet på elektroniskt
simulerade sporthändelser. Till sådan vadhållning hör exempelvis vadhållning på så kallad Fantasy Sports (managerspel
m.m.) och spel på virtuella hästar. Licensen får under vissa
förutsättningar också omfatta att tillhandahålla lotteri.
Licens för vadhållning får inte beviljas på t.ex. vadhållning
som omfattar minderåriga, är intervallspel eller anses som
allmänt stötande. En licens för vadhållning får även omfatta
lotteri i form av tilläggsspel till vadhållningen. Ett sådant
tilläggsspel bör dock vara tydligt sekundärt vad gäller nivån
på insatser och vinster i förhållande till det huvudsakliga spelet. Samtliga former av vadhållning som sökanden avser att
erbjuda ska utförligt beskrivas i ansökan såsom vad, hur, när,
t.ex. enskild liga (inklusive nivåer), liveodds, över/under,1X2,
hörnor, matchens spelare.

Om vadhållningen ska erhållas genom ombud ska ombudsverksamheten beskrivas och bifogas ansökan.
Om ansökan omfattar internationellt samarbete ska respektive samarbete beskrivas och bifogas. Av respektive beskrivning ska det framgå var dragning sker och vilken myndighet
som har tillsynsansvar i det land där dragningen äger rum.
Rutiner för den ekonomiska avstämningen inom ramen för
det internationella samarbetet ska också beskrivas.
Punkt 2. Krav på konsumentskydd
En licenshavare ska informera en spelare om vilka spel som
erbjuds, kostnaderna för deltagande och vart spelaren kan
rikta frågor eller klagomål. Minderårigas deltagande i spel och
problemspelande ska förebyggas och motverkas. Vidare ska
spelen vara rättvisa och pålitliga, vinster från spelen ska betalas ut och spelreglerna ska vara klara, tydliga och lättillgängliga. En spelare ska också kunna framföra klagomål rörande
spelen direkt till licenshavarna och kunna få svar på frågor
och synpunkter. Därför finns det krav på att det finns rutiner
och bemanning av en kundtjänst för hantering av klagomål
och andra frågor.
Punkt 3. Spelregler
Spelregler för kommersiella onlinespel, vadhållning och eventuella tilläggsspel som ansökan avser ska bifogas.
Kommersiellt onlinespel
Av spelreglerna för de kommersiella onlinespelen ska det
tydligt framgå hur spelen går till och vilken spelform som
spelen tillhör (kasinospel, onlinebingo och datorsimulerat
automatspel). Även regler för eventuella tilläggsspel ska beskrivas i spelreglerna.
Vadhållning
Av spelreglerna för spelen ska det tydligt framgå hur och på
vilket sätt vadhållningen går till och hur vadhållningsresultatet säkerställs och presenteras för spelaren. Även regler för
eventuella tilläggsspel ska beskrivas i spelreglerna.
Om ansökan om licens för vadhållning ska omfatta lotteri för
att avgöra avbrutna vadhållningsobjekt ska sökanden specificera och beskriva detta i spelreglerna.

En licens för vadhållning får också omfatta lotteri för att avgöra avbrutna vadhållningsobjekt. Om t.ex. en fotbollsmatch
avbryts till följd av en oförutsedd händelse kan en licenshavare fastställa spelresultatet genom lottning. Sökanden måste
specificera och ange i spelkonceptbeskrivningen att ansökan
om licens även ska omfatta sådant lotteri.
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Punkt 4. Spelsystem
Spelsystem ska vara placerat i Sverige. Ange adress och uppgifter till var spelsystem är placerade.
Ett spelsystem får under vissa förutsättningar, se 16 kap. 2 §
spellagen, vara placerade utanför Sverige. Sökanden måste då
begära undantag för placeringen i samband med ansökan om
licens hos Spelinspektionen.
Om spelsystemet är placerat på flera platser än vad det finns
plats för på blanketten ska dessa platser anges och bifogas
spelkonceptbeskrivningen.
Punkt 5. Adress till webbplatser
Ange adress till de webbplatser där sökanden kommer att
erbjuda spel.
Bilagor som ska bifogas spelkonceptbeskrivningen
1.
Beskrivning av respektive spel
2.
Beskrivning av eventuellt internationellt samarbete
3.
Spelregler för respektive spel
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