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Information om undantag från tekniska krav 

Fortsatt undantag från tekniska krav på spel för allmännyttiga ändamål 

Den som ansöker om eller har licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål, 

enligt 6 kap. spellagen kan i vissa fall undantas från de tekniska krav som uppställs i 

LIFS 2018:81. Undantag kan beviljas under förutsättning att det är motiverat ur 

säkerhetssynpunkt och i övrigt inte medför några risker för spelaren. Spelinspektionen 

bedömer att lotterier med en uppskattad omsättning som understiger 50 miljoner 

samt bingo kan medges undantag under förutsättning att spelet inte tillhandahålls 

online. 

 

Om förutsättningarna för att medge undantag är uppfyllda har Spelinspektionen för 

avsikt att, efter en individuell prövning, meddela beslut om undantag från LIFS 2018:8 

under 2022 för respektive aktör med stöd av 1 kap. 1 § andra stycket LIFS 2018:8.  

 

Licensbeslut som meddelas med ovan angivna undantag kommer förenas med 

villkoret att licenshavaren senast den 1 januari 2023 skickar in ett intyg till 

Spelinspektionen från ett ackrediterat organ som visar att den tekniska utrustningen 

uppfyller de krav som följer av sådana föreskrifter som avses i 16 kap. 1 § spellagen. 

 

Villkoren i besluten för licenshavare som tidigare beviljats undantag från de tekniska 

kraven under 2021, och de tidigare meddelade licensbeslut som har förenats med 

villkoret att certifiering ska inkomma senast den 31 december 2021, kan efter en 

individuell bedömning komma att ändras. Detta villkor kan då ändras på så sätt att ett 

intyg från ett ackrediterat organ som visar att den tekniska utrustningen uppfyller de 

krav som följer av sådana föreskrifter som avses i 16 kap. 1 § spellagen ska ges in 

senast den 1 januari 2023. Varje berörd licenshavare kommer att delges de beslut som 

berör dem. 

 

Villkoret innebär att om en licenshavaren omfattas av ett certifieringskrav enligt de 

föreskrifter som avses träda i kraft den 1 januari 2023 ska ett intyg lämnas in. 

Innebörden av detta blir således att ett intyg inte behöver lämnas in om licenshavaren 

inte omfattas av ett certifieringskrav enligt de föreskrifter som gäller den 1 januari 

2023. 

                                                      
1 Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt 

ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet. 
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Bakgrund 

Tiden för översynen av de tekniska föreskrifterna har förlängts på grund av ändrade 

förutsättningar. De nya förutsättningarna är att Spelmarknadsutredningen i sitt 

slutbetänkande (SOU 2020:77) har lämnat förslag att Spelinspektionen ska få meddela 

föreskrifter om undantag från det bedömningsförfarande som avses i 16 kap. 3 § 

spellagen och i så fall föreskriva vilka andra bedömningsförfaranden som i stället ska 

gälla. Då de föreskriftsförslag som Spelinspektionen har skickat ut på remiss innebär 

att myndigheten ställer tekniska krav i enlighet med det föreslagna bemyndigandet 

förutsätts det att bemyndigandet ges till myndigheten innan föreskriften kan beslutas. 

 

Om lagförslaget träder i kraft vid föreslaget datum, 1 juli 2022, kommer 

Spelinspektionen få andra möjligheter att föreskriva om tekniska krav för licenshavare 

enligt 6 kap. spellagen. Dessa nya möjligheter skulle ändra under vilka förutsättningar 

licenshavare enligt 6 kap. behöver certifiera sin verksamhet enligt Spelinspektionens 

föreskrifter. Mot bakgrund av dessa nya förutsättningar bedömer Spelinspektionen att 

det i nuläget skulle vara oproportionerligt att kräva att berörda aktörer certifierar sin 

verksamhet enligt nu gällande föreskrifter. Det föreligger därför skäl att fortsatt 

undanta vissa licenshavare från de tekniska kraven om vissa förutsättningar är 

uppfyllda. De föreslagna ändringarna i spellagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2022. 

De föreslagna föreskrifterna kan inte träda ikraft innan de föreslagna ändringarna i 

spellagen träder ikraft. Föreslagna föreskrifter föreslås träda ikraft den 1 januari 2023. 

Undantagen från de tekniska föreskrifterna kommer därför endast att gälla under en 

begränsad period.  

 

I LIFS 2018:8 anges tekniska krav för de delar av en licenshavares verksamhet som ska 

certifieras av ett ackrediterat organ. För lotterier som tillhandahålls med stöd av en 

licens enligt 6 kap. 1 § spellagen och som omsätter under fem (5) miljoner kronor 

gäller endast 13 kap. LIFS 2018:8. Kapitel 13 handlar om funktionalitetskrav för 

slumptalsgeneratorer eller annan dragningsutrustning utan slumptalsgeneratorer (9-

10 §§).  

 

Spelinspektionen noterar att möjligheten för myndigheten att ställa krav i enlighet 

med Spelmarknadsutredningens föreslagna bemyndigande i 16 kap. 9 § 3 

spelförordningen2 kan komma att medföra att färre aktörer än idag kommer omfattas 

av ett certifieringskrav enligt 16 kap. 3 § spellagen. 

 

                                                      
2 Se föreslagen lydelse i SOU 2020:77 s 48. 
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