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Promemorian Avgifter vid ansökningar om licens eller
tillstånd enligt spellagen (Fi2022/00851)
Spelinspektionen ser inte något behov av en avgift för ändring av ett tillstånd till
spelprogramvara. I övrigt är Spelinspektionen positiv till de föreslagna
avgifterna.
Det saknas skäl att ta ut en avgift för ändring av tillstånd. Rättelser och andra
enklare ändringar sker i enlighet med förvaltningslagens regler och bör inte
kräva att en särskild avgift tas ut. Ett bolag kan också välja att överklaga ett
beslut, vilket är avgiftsfritt och innebär dessutom att myndigheten är skyldig att
bedöma om beslutet ska ändras innan det skickas till domstolen. En avgift för
ändring riskerar därmed att leda till gränsdragningsproblematik och frågor kring
vilken typ av ändringar som avses. Det är också mycket svårt att uppskatta vad
avgiften ska uppgå till eftersom ändringar kan vara av mycket olika karaktär.
Spelinspektionen ser för närvarande över myndighetens ekonomimodell, där
avgifter för licenshavare och tillståndshavare ingår. Det pågår därmed ett arbete
med att ta fram förslag på ändringar av avgifterna i spelförordningen generellt. I
detta arbete ingår också avgifter för ändring av licens och myndigheten ser inte
att det finns något behov av sådana avgifter i dessa fall heller av skäl som
angetts ovan.
I promemorian bedöms förslagen inte medföra några konsekvenser för
Spelinspektionen. Spelinspektionen har inga synpunkter på den bedömningen
vad gäller de aktuella förslagen, men vill återigen påtala att införandet av
tillstånd till spelprogramvara kommer att innebära ökade kostnader för
Spelinspektionen. Detta framfördes i myndighetens remissvar över betänkandet
Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU
2020:77) som också promemorian hänvisar till. Vid beräkningen av kostnaden
(hanteringen av ansökningar och tillsyn över dessa aktörer) utgick
Spelinspektionen från att antalet sökanden kunde bli cirka 70 stycken. Det har
visat sig vara svårt att uppskatta hur många ansökningar det kan bli, men
myndigheten har påbörjat en analys som hittills tyder på att det kan bli många
fler än 70 vilket kommer öka myndighetens kostnader ytterligare.
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Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Camilla Rosenberg. Vid den
slutliga handläggningen medverkade också chefsjuristen Johan Röhr,
avdelningscheferna Patrik Gustavsson, Maria Edenholm Oscarson och Hanna
Abrahamsson samt juristen Linda Sandblom, föredragande.
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