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Enlabs AB
Stora Gatan 46
193 30 Sigtuna

Varning - inte börjat driva spelverksamhet
Beslut (att meddelas den 9 mars 2020 kl. 08.00)
Spelinspektionen meddelar Enlabs AB, arg.nr. 556685-0755, en varning.
Om Enlabs AB inte har börjat driva sådan spelverksamhet som licenserna avser
senast den 1 juli 2020 kan licenserna återkallas.
Hur man överklagar, se bilaga.

Ärendet
Enlabs AB beviljades licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och
vadhållning genom beslut den 14 december 2018 i ärende 18Li9329. Licenserna
började gälla den 1 januari 2019.
I samband med rapporteringen av halvårsstatistik enligt
21 § Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:2) om
spelansvar har Enlabs AB den 8 januari 2020 meddelat Spelinspektionen att
Enlabs AB inte har tillhandahållit någon form av spel med stöd av de
spellicenser som beviljats bolaget. Mot bakgrund av de uppgifter som Enlabs AB
lämnat inledde Spelinspektionen ett tillsynsärende där bolaget gavs tillfälle att
redogöra för omständigheterna kring detta.
Enlabs AB har i yttrande uppgett bl.a. att bolaget har planerat att inom kort och
senast i juni 2020 påbörja verksamheten med stöd av beviljade licenser.
Enlabs AB har i första hand gjort gällande att 18 kap. 14 § första stycket 2
spellagen (2018:1138) inte ska tillämpas i förevarande fall och att
Spelinspektionen därmed inte ska återkalla licenserna eller meddela varning. För
det fall Spelinspektionen anser att ett ingripande ska göras, anser Enlabs AB att
bolagets bristande efterlevnad är av mindre allvarlig art och att det är tillräckligt
med varning.
Som skäl för Enlabs AB:s inställning har bolaget i huvudsak uppgett att det
vitsordas att verksamhet ännu inte påbörjats men att
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18 kap. 14 § första stycket 2 spellagen syftar till att säkerställa att den
spelplattform som legat till grund för licenserna följer den tekniska utvecklingen
och faktiskt fungerar i drift. Enlabs AB har vidare uppgett att spelplattformen i
förevarande fall är i drift på andra marknader och att den certifierades så sent
som i juni 2019. Certifieringsrapporten lämnades in till Spelinspektionen
den 28 juni 2019. Denna eftersläpning av certifiering av spelplattformen i
förhållande till tidpunkten för licensernas beviljande är enligt Enlabs AB av
engångskaraktär. Enlabs AB har nu meddelat att bolaget kommer att påbörja
verksamhet enligt licensbesluten senast under juni månad 2020, dvs. inom ett år
från att den aktuella spelplattformen certifierades.

Tillämpliga bestämmelser m.m.
Enligt 18 kap. 14 § första stycket 2 spellagen ska spelmyndigheten återkalla en
licens om licenshavaren inte inom ett år från det att licensen beviljades har
börjat driva sådan spelverksamhet som licensen avser. Om det är tillräcklig får i
stället en varning meddelas (18 kap. 14 § andra stycket spellagen).
Av prop. 2017/18:220 s. 203 och 341 framgår att spelmyndigheten har möjlighet
att, om det är tillräckligt, i stället för återkallelse av licensen meddela
licenshavaren en varning om någon av omständigheterna i första stycket 1-3
föreligger. Varning är avsedd att meddelas om det i ett enskilt fall framstår som
oproportionerligt att återkalla licensen (punkt 1) eller som motiverat att ge
licenshavaren ytterligare en chans att börja bedriva spelverksamheten (punkt 2
och 3).

Spelinspektionens bedömning
I ärendet är det enligt Spelinspektionen utrett att Enlabs AB inte har börjat driva
sådan spelverksamhet som licenserna avser, trots att det gått drygt ett år sedan
licenserna beviljades. Enligt Spelinspektionens bedömning ska bestämmelsen i
18 kap. 14 § första stycket 2 spellagen tillämpas på ett sådant sätt att
ettårsfristen ska räknas från den tidpunkten då licenserna började gälla, dvs. i
detta fall den 1 januari 2019.
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Det anförda betyder att Spelinspektionen ska ingripa med stöd av
18 kap. 14 § första stycket 2 spellagen. När det gäller val av ingripande gör
Spelinspektionen följande bedömning. Återkallelse får anses som huvudregel
enligt bestämmelsens ordalydelse när mer än ett år förflutit utan att
verksamheten påbörjats. Mot en återkallelse talar i det nu aktuella fallet den
omständigheten att verksamheten enligt bolaget ska påbörjas inom kort.
Spelinspektionen, som inte finner skäl att ifrågasätta den uppgiften, anser mot
den bakgrunden att det är motiverat att ge Enlabs AB en chans att börja bedriva
spelverksamhet i enlighet med licenserna. Det är enligt Spelinspektionen
således tillräckligt att meddela Enlabs AB en varning.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Camilla Rosenberg. Vid
den slutliga handläggningen deltog chefsjuristen Johan Röhr, avdelningschefen
Patrik Gustavsson enhetschefen Nicklas Hjertonsson och Erika Palmheden,
föredraga

Erika Palmheden
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