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Avskrivning av tillsynsärende enligt spellagen (2018:1138)  

Spelinspektionens beslut 
 
Spelinspektionen avslutar ärendet utan åtgärd.  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Spelinspektionen meddelande den 4 december 2018 Videoslots Ltd, C49090, 
licens att tillhandahålla kommersiellt onlinespel i ärende dnr 18Li7373. Licensen 
gäller till och med den 31 december 2023. 
 
Spelinspektionen inledde den 2 november 2021 tillsyn mot Videoslots Ltd då 
det vid kontroll av Videoslots Ltd licensierade webbplats www.videoslots.com 
uppstod frågor om Videoslots Ltd erbjöd spel som bolaget inte hade licens för.  
 
Spelinspektionen har skickat frågor till Videoslots Ltd som besvarats av bolaget. 
Av svaret som kommit in har Videoslots Ltd bl.a. anfört att bolaget inte 
tillhandahåller vadhållning online till sina kunder utan endast uppmärksammar 
sina kunder på att de kan spela vadhållning online hos ett annat bolag inom 
koncernen. 
 
Tillämpliga bestämmelser m.m. 
 
Av 4 kap. spellagen (2018:1138) framgår: 
 
1 §   Licens får ges endast till den som 
   1. bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att 
driva verksamheten, 
   2. kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra 
författningar som reglerar verksamheten, och 
   3. i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten. 
 
7 §   Spelmyndigheten ska i beslut att bevilja licens ange vilka spel licensen 
omfattar. 
Av 8 kap 1 § spellagen framgår: 
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Licens får ges för att tillhandahålla vadhållning, med undantag för sådan 
vadhållning som anges i 2 §. 
 
Licens enligt första stycket får även omfatta lotteri i form av tilläggsspel till 
vadhållningen eller lotteri för att avgöra avbrutna vadhållningsobjekt. 
 
Spelinspektionens bedömning 
 
Videoslots Ltd har kommit in med efterfrågad information till Spelinspektionen. 
Enligt Spelinspektionens bedömning tillhandahåller inte Videoslots Ltd 
vadhållning från sin webbplats videoslots.com. Bolaget länkar till en annan 
webbplats där ett bolag som ingår i Videoslots Ltds koncern tillhandahåller 
vadhållning. Baserat på det som framkommit i ärendet finner Spelinspektionen 
inte något som inom ramen för den genomförda tillsynsaktiviteten föranleder 
vidare åtgärder. Ärendet avskrivs från vidare handläggning. 
 
Detta beslut har fattats av avdelningschefen Patrik Gustavsson. Vid den slutliga 
handläggningen medverkade också enhetschefen Christina Engbrink, utredande 
juristen Jeanette Ramstedt och utredaren Karin Ardell, föredragande.  
 
 
 
Patrik Gustavsson   
                                                                 Karin Ardell 
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