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Høringssvar- forslag til forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av 
betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelse. 
 
Fjernspill uten norsk tillatelse, først og fremst over Internett, er en tiltakende årsak til 
spilleproblemer. Det er derfor viktig å gjennomføre mest mulig effektive mottiltak mot dette. 
Etter vårt skjønn er forbud mot betalingstransaksjoner det mest effektive mottiltaket en har til 
rådighet.   
 
Forbudet vil først og fremst øke terskelen for å starte slikt spill, ettersom en ikke bare kan 
skrive tall fra eget betalingskort og starte spillet. Omgåelse av forbudet er selvsagt mulig, men 
vil kreve en prosedyre som svært mange ikke vil kjenne til. Et forbud mot betalingsformidling 
til fjernspill uten norsk tillatelse vil ha en sterk signalverdi ved å tydeliggjøre at det dreier seg 
om en farefull aktivitet som myndighetene har funnet grunn til å regulere og begrense. 
 
Noen av spillselskapene har antydet at de vil endre sine koder og kontonumre for å slippe 
unna forbudet. I håndhevelsen av forbudet er det derfor viktig å følge opp eventuelle 
overtredelser. Så vidt vi vet, går bankenes og kortselskapenes transaksjoner gjennom et felles 
system, der det vil være mulig å ”svarteliste” selskapenes kontoer. 
 
Lovforslaget innebærer en presisering av Lotterilovens §7, som forbyr medvirkning til spill 
som ikke har tillatelse, også vil omfatte betalingsformidling. Vi må uttrykke vår bekymring i 
forhold til at tilsynsmyndighetene ikke tidligere har reagert mot den medvirkning som gjøres 
av norske representanter for spillselskapene når de driver politisk lobbying, tekstreklame i 
ulike medier og annen pr-virksomhet i Norge. 
 
For oss står det som åpenbart at norske representanter for pengespillselskaper som Betsson, 
Ladbrokes, NordicBet og Unibet driver åpen medvirkning til spill som ikke har tillatelse. 
Det samme er gjeldende for norske aktører for utenlandske selskaper som velger ut norske 
idrettsarrangementer og setter odds. Dersom man mener at nåværende lovformulering ikke 
etablerer et tilstrekkelig tydelig forbud mot slik virksomhet, må vi be om at en vurderer å 
forby også denne virksomheten enda tydeligere i lovteksten. 
 
Styret i Norsk Forening for Pengespillproblematikk støtter lovforslaget om forbud mot 
medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk 
tillatelse. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingjerd Meen Lorvik 
Leder, Norsk Forening for Pengespillproblematikk 



 
 
 
 
 


