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Tillsyn enligt spellagen (2018:1138) – Förutsättningar för 

återkallelse av licens – inte bedrivit spelverksamhet 

under en sammanhängande tid av sex månader 

Spelinspektionens beslut 

Spelinspektionen skriver av ärendet från vidare handläggning. 

Beskrivning av ärendet 

Spelinspektionen meddelade den 20 juni 2019 FSport AB, 556950-4474, licens 

att tillhandahålla vadhållning online i ärende dnr 18Li12899. Licensen gäller till 

och med den 16 juni 2024. 

 

Spelinspektionen har enligt 18 kap. 1 § första stycket spellagen (2018:1138) och  

Spelinspektionens instruktion tillsyn över att spellagen och de föreskrifter och 

villkor som meddelats med stöd av spellagen följs.  

 

I samband med Spelinspektionens omvärldsbevakning gällande inbetald 

spelskatt uppmärksammades att FSport AB inte betalat in någon spelskatt under 

perioden juni 2020 - juli 2021. Mot den bakgrunden inledde Spelinspektionen 

den 6 oktober 2021 tillsyn mot FSport AB. Tillsynen syftade till att utreda om det 

fanns förutsättningar att återkalla FSport AB:s licens med stöd av 18 kap. 14 §  

p. 3 spellagen.  

 

Spelinspektionen ställde frågor till FSport AB angående i vilken utsträckning 

bolaget har bedrivit sådan spelverksamhet som licensen avser under perioden  

1 juni 2020 – 31 juli 2021 och varför bolaget inte har betalat någon spelskatt 

under den perioden. Om FSport AB inte har bedrivit sådan spelverksamhet som 

licensen avser under aktuell period behövde bolaget även lämna en förklaring 

till varför.  

 

FSport AB har i sitt svar till Spelinspektionen redogjort för att spelutbudet har 

påverkats negativt av Covid-19-pandemin då det inneburit avbrott i globala 
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sportevenemang. Detta har inneburit att det inte bedrivits någon 

spelverksamhet under delar av aktuell period, dock aldrig under längre period 

än sex månader. Under övriga delar av perioden har det däremot bedrivits 

sådan verksamhet som licensen avser, om än i liten omfattning. Verksamheten 

har under perioden genererat ett negativt spelöverskott på grund av att 

kostnaderna för garanterade vinster överstigit intäkterna från det sporadiska 

spelandet. Det har således inte uppstått någon behållning som är skattepliktig.  

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 18 kap. 14 § spellagen ska spelmyndigheten återkalla en licens om 

licenshavaren  

1. har fått licensen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något 

annat otillbörligt sätt,  

2. inte inom ett år från det att licensen beviljades har börjat driva sådan 

spelverksamhet som licensen avser,  

3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan 

verksamhet som licensen avser,  

4. har förklarat sig avstå från licensen, eller  

5. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att bolaget ska 

tvångslikvideras.  

 

I de fall som avses i [första stycket] 1-3 får i stället varning meddelas, om det är 

tillräckligt. 

Spelinspektionens bedömning 

Av utredningen i ärendet framgår att FSport AB under perioden 1 juni 2020 – 31 

juli 2021 har bedrivit sådan spelverksamhet som licensen avser. Således 

föreligger inte förutsättning för Spelinspektionen att återkalla FSport AB:s licens 

med stöd av 18 kap. 14 § p. 3 spellagen. Ärendet skrivs därför av från vidare 

handläggning. 

 

 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Christina Engbrink efter föredragning 

av utredaren Herman Lindholm. 
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Christina Engbrink 
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