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Inledning
AB Svenska Spel (Svenska Spel) har tillstånd att anordna spel på
värdeautomater i enlighet med regeringens beslut Fi2013/2700.
Lotteriinspektionen får med stöd av nämnda regeringsbeslut meddela
följande särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för
anordnande av värdeautomatspel.

Definitioner
I dessa villkor avses med:
Bingo

Verksamhet där tillstånd från länsstyrelsen att
anordna bingospel finns.

Restaurang

Verksamhet där tillstånd till servering av
spritdrycker, vin eller starköl (serveringstillstånd)
enligt alkohollagen finns.

Serveringsområde

Viss lokal eller annat avgränsat område som
serveringstillståndet avser (8 kap. 14 §
alkohollagen [2010:1622]).

Skalenlig ritning

Arkitektritning.

Spelplats

Restaurang/bingohall där tillstånd att anordna
värdeautomatspel finns.

Täckningsbidrag
(bingohall)

Den andel som tillfaller bingoarrangören enligt
gällande avtal med Svenska Spel

Övrig omsättning

Restaurangens intäkter från mat, dryck och entré.

Omsättning och avkastning av värdeautomatspel
2.1

Värdeautomatspel på restaurang får förekomma om
omsättningen av restaurangverksamheten i övrigt uppgår till
minst 1 000 000 kronor. Om omsättningen i övrigt uppgår till
minst detta belopp, får spel på en (1) värdeautomat
förekomma.
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2.2

Spel på fler än en (1) värdeautomat får förekomma om
omsättningen av restaurangverksamheten i övrigt överstiger
1 250 000 kronor och därefter med 250 000 kronor för varje
ytterligare värdeautomat.

2.3

Omsättningen av värdeautomatspel i restaurangverksamhet får
inte, efter utbetalda vinster på värdeautomatspelet, överstiga
övrig omsättning på restaurangen. Omsättning av
restaurangverksamheten ska på begäran redovisas på särskild
blankett (bilaga 1).

2.4

Avkastningen (täckningsbidrag) för värdeautomater i bingohall
får inte vara högre än avkastningen på det bingospel som
bedrivs. Uppgift om avkastningen ska årligen sändas in till
Lotteriinspektionen.

Värdeautomaternas placering
3.1

Värdeautomater ska vara placerade så att personalen på
spelplatsen har god uppsikt över spelet på automaterna och
spelarna för att motverka minderårigt och överdrivet spelande
(socialt ansvar).

3.2

I restauranger ska värdeautomaterna vara placerade inom det
insynade området samt utgöra en naturligt integrerad del av
verksamheten.

3.3

I bingohall ska värdeautomaterna vara placerade i direkt
anslutning till den lokal där bingospelet bedrivs.

Ordningsbestämmelser
4.1

God ordning ska råda i den restaurang eller i den bingohall där
spelet bedrivs.

4.2

Värdeautomater får inte användas för annat ändamål än det de
är avsedda för.

4.3

Spelare får inte erbjudas gratiserbjudanden eller gratisspel.
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4.4

Annat spel i restaurang, än sådant spel på värdeautomater som
avses i dessa villkor, får förekomma endast om det andra
spelet har en lagstadgad eller av myndighet villkorad
åldersgräns om 18 år.

4.5

Annat spel i bingohall än bingo och sådant spel på
värdeautomater som avses i dessa villkor, får förekomma
endast om det andra spelet uppfyller lotterilagens
bestämmelser.

4.6

Förekommer annat spel på spelplatsen, ska Svenska Spel
omedelbart underrätta Lotteriinspektionen om detta.

4.7

Spel på värdeautomater i restaurang får erbjudas endast under
den tid då serveringstillstånd gäller. Tider då spel får erbjudas
kan ytterligare begränsas i enskilda fall genom särskilt beslut av
Lotteriinspektionen. Övriga tider ska värdeautomaterna vara
avstängda.

4.8

Spel på värdeautomater i bingohall får erbjudas i samband
med bingospel samt en timme före och en timme efter de tider
bingospel pågår. Övriga tider ska värdeautomaterna vara
avstängda.

Uppgifter på värdeautomaten
5.1

Uppgift om tillståndshavare och tillstånds- och
kontrollmyndighet ska framgå av text i värdeautomatens
displayer eller annars på värdeautomaten. Av text i displayer
eller annars på värdeautomaten ska också framgå att lägsta
ålder för spel är 18 år.

Återkallade serveringstillstånd eller bingotillstånd
6.1

Återkallas serveringstillståndet på en restaurang ska Svenska
Spel omedelbart stänga av värdeautomaterna och utan
dröjsmål underrätta Lotteriinspektionen.

6.2

Upphör ett serveringstillstånd att gälla i samband med
ägarbyte, samtidigt som ett nytt utfärdas i omedelbar
anslutning till ägarbytet, ska Svenska Spel utan dröjsmål
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meddela Lotteriinspektionen detta och översända det nya
serveringstillståndet till inspektionen.
6.3

Återkallas ett bingotillstånd ska Svenska Spel omedelbart
stänga av värdeautomaterna och utan dröjsmål underrätta
Lotteriinspektionen.

Anmäla förändringar
7.1

Alla väsentliga ändringar i verksamheten ska i god tid anmälas
till Lotteriinspektionen.

7.2

Ombyggnad av spelplatsen ska i god tid anmälas till
Lotteriinspektionen. Skalenlig ritning och fotografier ska
bifogas anmälan.

7.3

Annan planerad ändring än ombyggnad som påverkar
värdeautomaternas placering ska godkännas av
Lotteriinspektionen innan ändringen får genomföras.

Ny ansökan
8.1

Vid ändring av värdeautomaternas placering, ska en ny
ansökan sändas in till Lotteriinspektionen.

8.2

Vid utökning av antalet värdeautomater, ska en ny ansökan
sändas in till Lotteriinspektionen.

Spelansvar
9.1

AB Svenska Spel ska regelbundet utbilda sina affärspartners
och deras personal i gällande bestämmelser för
värdeautomatspelet och i spelansvar. Antal utbildningar och
innehåll ska årligen rapporteras till Lotteriinspektionen.

Ändring av villkor, kontroll och
ordningsbestämmelser
10.1

Lotteriinspektionen kan under löpande tillståndstid komma att
ändra meddelade villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser
6(6)

Bilaga 1

