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Betsson Nordic Ltd 
Betsson Experience Centre, Ta´Xbiex 
Seafront,  
XBX 1027 Ta´Xbiex 
Malta 
 

Datum 2021-06-02, Diarienummer 20Si2018. Betsson Nordic Ltd 

Beslut om avskrivning 

Beslut 

Spelinspektionen skriver av ärendet från vidare handläggning. 

Bakgrund m.m. 

Den 18 september 2020 underrättades Spelinspektionen av den norska spel-
myndigheten (Lotteri- og stiftelsestilsynet) att Betsson Nordic Ltd marknads-
förde sig gentemot den norska spelmarknaden, där Betsson Nordic Ltd saknar 
licens, via den svenska frågesportsappen Primetime. 
 
Av förarbetena till spellagen följer att Spelinspektionen vid sin lämplighets-
bedömning bör beakta om en licenshavare bedriver verksamhet i ett annat land 
än Sverige och om licenshavaren i den verksamheten följer det landets spel-
lagstiftning. Om en licenshavare bedriver spel i ett annat land utan erforderliga 
tillstånd för detta, eller i strid med de lagar som gäller där, bör det medföra att 
licenshavaren bedöms mindre lämplig att inneha spellicens i Sverige (se prop. 
2017/18:220 s. 297 f.). 
 
Mot denna bakgrund valde Spelinspektionen att inleda tillsyn mot Betsson 
Nordic Ltd och begärde den 6 november 2020 att bolaget skulle yttra sig över 
de anförda omständigheterna. 
 
Betsson Nordic Ltd har den 20 november 2020 yttrat sig och i huvudsak anfört 
att bolaget inte på något sätt har marknadsfört sig gentemot den norska 
marknaden och att man inte har något avtal med Primetime. 
 
Mot bakgrund av vad Betsson Nordic Ltd anfört i sitt yttrande översände 
Spelinspektionen den 19 februari 2021 en skärmdump från Primetimes 
sändningar i Norge som tydligt visar Betssons logotyp och bad Betsson Nordic 
Ltd att särskilt yttra sig över detta. 
 
Betsson Nordic Ltd har i kompletterande yttrande av den 2 mars 2021 anfört  
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att varumärket ”Betsson” även används av andra bolag än den svenska licens-
havaren Betsson Nordic Ltd och att det är något av de bolagen som ligger 
bakom marknadsföringen i Norge. 

Spelinspektionens bedömning 

Den omständighet att en licenshavare marknadsför sig eller bedriver spel-
verksamhet i strid med andra länders lagstiftning har betydelse för lämpligheten 
att bedriva spelverksamhet i Sverige. Att så är fallet framgår också tydligt av 
förarbetena till spellagen.  
 
De norska myndigheterna har emellertid inte tydligt slagit fast att Betsson 
Nordic Ltd, eller något annat bolag inom koncernen, bryter mot Norges regel-
verk. I avsaknad av ett sådant beslut eller motsvarande ställningstagande anser 
Spelinspektionen att det utifrån utredningen i ärendet inte är klarlagt att 
Betsson Nordic Ltd eller något annat bolag inom koncernen har brutit mot 
norsk rätt. Mot den bakgrunden saknas det enligt Spelinspektionen i nuläget 
förutsättningar att driva ärendet vidare. Ärendet skrivs därför av från vidare 
handläggning.  
 
Detta beslut har fattats av avdelningschefen Patrik Gustavsson efter föredrag-
ning av utredande juristen Erik Åkerlund i närvaro av chefsjuristen Johan Röhr 
och enhetschefen Nicklas Hjertonsson. 
 
 
 
Patrik Gustavsson 
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