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Tekniska villkor för värdeautomater
styrda från värdsystem
AB Svenska Spel
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Inledning
AB Svenska Spel (Svenska Spel) har tillstånd att anordna spel på
värdeautomater för allmänheten i enlighet med regeringens beslut
Fi2013/2700.
Lotteriinspektionen får med stöd av nämnda regeringsbeslut meddela
följande särskilda tekniska villkor för värdeautomater spelstyrda från
värdsystem.

Definitioner
I dessa villkor avses med
Värdsystem

Tekniskt system bestående av hårdvara och
mjukvara för hantering av värdeautomater.

Värdeautomat

En spelautomat som betalar ut vinst bara i form
av värdebevis, spelpolletter eller liknande och där
vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på
slumpen.

Spelomgång

En kombination av händelser från det att spelaren
satsar krediter, insatser, av spelarens
tillgodohavande tills händelsernas resultat
överförts till spelarens krediter, och som inte är en
del av en redan pågående spelomgång.

Spelprogramvara

Programvara som innehåller speldata och som
finns i värdsystemet och som styr spelet eller
spelets utfall.

Äkthetstecken

Värdetryckmönster och UV-säkring.

Värdetryckmönster

Mönster med fina linjer.

UV-säkring

En bild eller ett mönster som är tryckt med UVfluorescerande färg och som framträder endast vi
belysning med UV-ljus.
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Allmänt
2.1

Värdeautomater ska uppfylla de krav som framgår av dessa
villkor eller, när det gäller värdeautomater som är lagligen
tillverkade eller marknadsförda i andra medlemsländer och
EFTA-länder som är parter till EES-avtalet och Turkiet,
likvärdiga krav som garanterar att den säkerhetsnivå uppnås som
villkoren syftar till.

2.2

Lotteriinspektionen ska ha åtkomst till de lokaler, den utrustning
och den information inspektionen behöver för att kunna utöva
kontroll och tillsyn av lotteriet. Detta gäller även om
tillståndshavaren använder sig av serviceföretag för teknik eller
administration av lotteriet.

2.3

Versionshantering ska finnas för hård- respektive programvara
som används i värdsystem eller hos värdeautomat.
Versionshanteringen ska bevaras under hela tillståndstiden.

2.4

Versions- eller serienummer för hård- respektive programvara ska
kunna visas med hjälp av bildskärm, genom utskrift eller fysiskt.

2.5

Tillämpliga svenska och internationella standarder ska följas vid
installation och drift av värdeautomater.

2.6

För att starta en spelomgång ska spelaren aktivt trycka ner spelets
fysiska eller virtuella startknapp på värdeautomaten.

Värdsystem
3.1

Alla värdeautomater ska vara anslutna till ett värdsystem och ha
en unik identitet. Värdsystemet ska utföra kontroller av spelens
tillgänglighet samt samla information i enlighet med punkterna
5.4 och 5.6.

3.2

Värdeautomaterna ska på ett entydigt sätt kunna identifieras av
värdsystemet. Identifiering ska ske vid all kontakt med
värdsystemet. Värdeautomaterna ska vid uppstart identifieras mot
värdsystemet och om godkänd identifikation inte erhålls, ska
automaten försättas i ospelbart skick.
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3.3

Värdeautomat som är ansluten till värdsystemet får inte fysiskt
flyttas från en spelplats till en annan utan att uppdatering om
detta sker i värdsystemet.

3.4

Värdsystemet ska vara placerat i ett för detta system avsett rum.
Tilldelning av fysiska åtkomstprivilegier för tillståndshavarens
personal ska begränsas och kontrolleras. Värdsystemets servrar
ska vara separerade från övriga värdsystems servrar.

3.5

Den del av värdsystemet som hanterar kunder och
lottinformation ska skyddas mot skadlig programkod. Detta
skydd ska revideras kontinuerligt.

3.6

Rutiner ska finnas för hantering av flyttbara datamedia som
innehåller känslig information. Rutinerna ska vara
dokumenterade.

3.7

Värdsystem för drift och test ska hållas logiskt skilda från
varandra.

3.8

Värdsystemet ska ha särskild hård- och programvara till skydd
mot intrångsförsök och sabotage via internet eller andra nät.
Hård- och programvaran ska innehålla följande fyra funktioner.
1.
2.
3.
4.

Obehöriga datapaket ska blockeras,
in- och utgående kommunikation ska registreras,
värdsystemets interna nätverk ska döljas för externa
användare, och
kommunikationsportar ska endast vara öppna under
behörig kommunikation.

Ovanstående uppgifter ska registreras av värdsystemet och
bevaras i minst 30 dagar.
3.9

Information enligt punkten 6.3 ska lagras på ett säkert sätt i
värdsystemet innan värdebevis skrivs ut från värdeautomaten.

3.10

Värdsystemet ska utan märkbart dröjsmål registrera alla händelser
som påverkar spelet. Värdsystemet ska ha tidsregistrering.
Registrerade händelser och tid ska bevaras i minst sex (6)
månader.
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3.11

Säkerhetskopiering av alla uppgifter som påverkar deltagarens
spel ska ske minst dagligen. Säkerhetskopieringen ska förvaras på
annan plats än där värdsystemet är placerat. En säkerhetskopia
ska sparas så länge den är aktuell, dock minst sex (6) månader.

3.12

Logiska och fysiska åtkomstprivilegier till värdsystemet ska
begränsas. Anordnarens åtkomst till värdsystemet ska endast
kunna ske genom personliga och unika behörighetskoder.
Anordnarens behörighetskod ska bestå av minst åtta
alfanumeriska tecken och ska bytas efter högst 60 dagar.

3.13

Värdsystemet ska vara försett med funktionalitet som säkerställer
att data inte förloras eller förvanskas vid händelse av
strömavbrott eller andra fel.

3.14

Lotteriinspektionen ska ha tillgång till information för kontroll av
spelet (enbart läsning) från Lotteriinspektionens lokaler.
Myndigheten ska ha egen användaridentitet och ett unikt
lösenord.

Kommunikation
4.1

Kommunikation mellan värdeautomat och värdsystem ska vid
överföring skyddas genom kryptering eller motsvarande.

Värdeautomaten
5.1

En värdeautomat ska bestå av minst följande delar:
 ett skyddande kabinett,
 ett användargränssnitt,
 programvara för kontroller av kommunikation med
värdsystemet,
 programvara för grafik,
 ett myntinkast, sedelinmatare eller dylikt
 en myntlåda, sedelbox eller dylikt,
 en skrivare eller dylikt, och
 unika låsanordningar till automatens olika delar.

5.2

Värdeautomaten ska delas upp i olika utrymmen. Tillträde till
respektive utrymme i värdeautomaten ska regleras och begränsas.

5.3

Väsentliga utrymmen ska vara förseglade eller låsta.
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5.4

Tillträde till värdeautomatens låsta eller förseglade utrymmen ska
loggas. Loggen ska ange vilket utrymme som öppnats och
tidpunkten för detta.

5.5

Värdeautomaten ska vara konstruerad så att risken för inbrott
och manipulation i de olika utrymmena minimeras.

5.6

Information om insatsbelopp, spelat belopp och vunnet belopp
samt belopp överfört på värdebevis, ska visas på värdeautomaten
och överföras till värdsystemet där det ska registreras.

5.7

Värdeautomaten ska kunna visa information om aktuell
spelomgång samt information om utfallet av de nio närmast
föregående spelomgångarna.

5.8

Värdeautomaten ska ge besked om att det inte finns tillräckligt
med papper i automaten för att ett fullständigt värdebevis för
pågående spelomgång ska kunna skrivas ut. Dessutom ska
värdeautomaten ge besked om det uppstår pappersstopp eller fel
på skrivaren. Om det inte finns tillräckligt med papper för att ett
fullständigt värdebevis ska kunna skrivas ut eller om det uppstår
pappersstopp alternativt fel på skrivaren, ska automaten försättas
i ospelbart skick.

Värdebevis
6.1

Papperskälla för värdebevis ska förvaras på ett skyddat sätt och
inte vara åtkomligt för obehöriga. Överbliven papperskälla för
värdebevis ska destrueras på säkert sätt.

6.2

Värdebevis ska ha lätt igenkännliga äkthetstecken. Värdebevis ska
vara försett med:
ett värdetrycksmönster,
dold UV-säkring som tydligt fluorescerar i annan färg än
standardfärgerna blått och gult, och
maskinellt avläsbar krypterad och unik kod.

6.3

Värdebevis som framställs i en värdeautomat ska innehålla
följande uppgifter:
1. tillståndshavarens namn,
2. namnet på den lokal där värdeautomaterna är placerade
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datum och tidpunkt för utskrift av värdebeviset
värdet av vinsten angivet i kronor,
ett kontrollnummer, och
äkthetstecken eller motsvarande.
Uppgifterna ska lagras i enlighet med vad som framgår av
punkten 3.9.

6.4

Ett värdebevis ska automatiskt skrivas ut från värdeautomaten
när spelarens krediter uppnår etthundra gånger högsta tillåtna
insats.

6.5

Värdebevis ska valideras av värdsystemet innan det skrivs ut.

6.6

Vid inlösen av värdebevis ska värdebevisets kontrollnummer
verifieras. Inlösen av värdebevis och utbetalning ska loggas.

6.7

Värdebevis ska kunna lösas in på den aktuella spelplatsen eller
hos AB Svenska Spel inom 30 dagar.

Programvara
7.1

Programvaran ska vara sådan att den ger helt slumpmässiga
resultat. Vid spel med s.k. HOLD-funktion kan utfallet av det
slumpmässiga resultatet vara beroende av spelarens val när denne
använder sig av HOLD-funktionen.

7.2

Utfallet av varje spelomgång ska vara statistiskt oberoende av
utfallen av alla andra spelomgångar som spelas i värdeautomaten.

7.3

Spelprogramvara ska sigilleras med en checksumma i
värdsystemet. Endast checksummerad godkänd spelprogramvara
får användas. Om värdeautomaten försöker använda annan
spelprogramvara ska värdsystemet stänga av värdeautomaten.

7.4

Om värdeautomaten innehåller spel som tillåter dubbling, får
denna spelmöjlighet endast erbjudas så länge den sammanlagda
vinstmöjligheten inte överstiger högsta tillåtna vinst.

7.5

Symboler i spelet och på värdeautomaterna får inte väcka anstöt.
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Ändringar i programvara
8.1

Lotteriinspektionen ska beredas tillfälle att granska ny eller
förändrad spelprogramvara i god tid innan installation i
värdeautomaten planeras. Ny eller förändrad spelprogramvara ska
godkännas av inspektionen innan den får användas. Detta gäller
gäller inte spelprogramvara som är lagligen tillverkad eller
marknadsförd i andra medlemsländer och EFTA-länder som är
parter till EES-avtalet och Turkiet som uppfyller likvärdiga krav
som garanterar att motsvarande konsumentskydd som villkoren
syftar till uppnås.

Insatser, spelregler och vinstplaner
9.1

Insatsen per spelomgång får uppgå till högst 1/7 000 för var tid
gällande prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring
(1962:381).

9.2

Spelregler för spelet i värdeautomaten ska visas på
värdeautomatens skärm. Spelreglerna ska vara kompletta, tydliga
och inte vilseledande. Spelregler och ändringar av spelreglerna ska
anmälas till Lotteriinspektionen som ska godkänna spelreglerna
innan de får börja användas.

9.3

Värdet av högsta vinsten får uppgå till högst etthundra gånger
insatsen.

9.4

Vinstplanerna ska kunna visas på skärmen. De vinstplaner som
visas på skärmen, ska kunna återfinnas i spelet. Av vinstplanerna
ska framgå vilka insatser som är möjliga, vilka vinstkombinationer
som finns och vilka vinster de ger.

Register över värdeautomater
10.1

Svenska Spel ska föra register över värdeautomaterna med
angivande av tillverkare och identitetsnummer. Register ska även
föras över ingrepp i värdeautomaterna med uppgift om
identitetsnummer, tidpunkt och ingreppets karaktär samt över
eventuella inbrott i och stölder av värdeautomater eller delar till
värdeautomater. Registren ska hållas aktuella och vara tillgängliga
för Lotteriinspektionen.
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Ändring av tekniska villkor
11.1

Lotteriinspektionen kan under löpande tillståndsperiod
komma att ändra meddelade särskilda tekniska villkor för
värdeautomater spelstyrda från värdsystem.
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