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FORBUD MOT BETALINGSFORMIDLING FOR PENGESPILL SOM IKKE 
HAR TILLATELSE I NORGE – IKRAFTSETTING AV LOVENDRINGER OG 
FASTSETTELSE AV FORSKRIFT 

1. Innledning 
Stortinget vedtok 4. desember 2008 lov om endringer i pengespill- og 
lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.). Lovvedtaket ble sanksjonert 19. 
desember 2008 og delvis ikraftsatt fra 1. januar 2009. Det foreslås at de gjenstående 
deler av lovvedtaket iverksettes fra 1. juni 2010 og at det fastsettes forskrift til 
gjennomføring av lovvedtaket. Utkastet til forskrift har vært på alminnelig høring og 
resolusjonen her har vært forelagt Finansdepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet, Justisdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. 
Ingen av departementene hadde merknader til utkastet. Saken gjelder iverksettelse av 
forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. 
 
2. Ikraftsetting av lovvedtak 
Stortingets vedtak 4. desember 2008 lov om endringer i pengespill- og 
lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.) er gjort etter forslag i 
odelstingsproposisjon til Stortinget om samme emne, jf Ot.prp. nr. 80 (2007-2008) om 
lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen(betalingsformidling m.m.)og 
Innst. O. nr. 19 (2008-2009). Departementet foreslår at de gjenstående deler av 
lovvedtaket som vedrørende forbud mot betalingsforbud mot pengespill uten tillatelse 
ikraftsettes fra 1. juni 2010, jf tilrådningsposten punkt 1. 
 
3. Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har 

norsk tillatelse  
Lovendringene om betalingsformidling forutsetter nærmere regler ved forskrift. Det 
framlagte forslag til forskrift vil innebære at: 
a) banker og betalingsinstitusjoner i Norge fra 1. juni 2010 vil få forbud mot å formidle 

betaling fra Norge til brukersteder utenfor Norge som er registrert med 
brukerstedskode 7995 (pengespillvirksomhet).  

b) betaling til brukersteder i Norge med brukerstedskode 7995, herunder Norsk 
Tipping og Norsk Rikstoto, vil ikke bli påvirket av forbudet. 

c) betalingskort utstedt i Norge kan ikke nyttes til kjøp av pengespill i utlandet. 
Dersom en innehaver av et norsk betalingskort vil delta i pengespill i utlandet (f.eks. 
besøke et kasino) vil vedkommende enten måtte ha med kontanter (inn i kasinoet), 
eller ha et elektronisk betalingskort som er utstedt utenfor Norge. 



Det anses at forslaget ligger innenfor Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, jf punkt 
4.4 i Ot.prp. nr. 80 (2008-2009) og dom avsagt av EU-domstolen 8. september 2009 i sak 
C-42/07. Den begrensning i anvendelsen av norske betalingskort i forhold pengespill i 
utlandet som er beskrevet ovenfor under punkt c) anses også lovlig i forhold til EØS-
avtalen, fordi det er en begrensning som er nødvendig for å få iverksatt et forsvarlig 
beskyttelsesnivå mot pengespill som er ulovlige og problemskapende i Norge. Det 
foreslåtte iverksettelsestidspunktet fra 1. juni 2010 vil gi banker og 
betalingsinstitusjoner tid til å foreta nødvendige justeringer i sine elektroniske rutiner 
for formidling av kortbetaling.  
 
4. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forbudet betyr at banker og betalingsinstitusjoner må gjennomføre tilpasninger i sine 
elektroniske rutiner knyttet til kortbetaling. De administrative og økonomiske 
kostnadene ved disse endringene i betalingsformidlingen bæres av bankene og 
betalingsinstitusjonene selv. Det antas at forbudet vil kunne gi noe økt omsetningen for 
pengespill som tilbys lovlig i Norge. Det forventes at de indirekte individuelle og 
samfunnsmessige kostnader knyttet til problemer med pengespill vil kunne reduseres 
noe som følge av at forbudet gjennomføres. 
 

Kulturdepartementet  

 

tilrår: 

 

1. Ikraftsetting av gjenstående deler av lov 19. desember 2008 nr. 117 om endringer i 
pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.). Endringen i lov 1. juli 
1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator § 3, endringen i lov 28. august 1992 nr. 103 
om pengespill m.v. § 2 og endringen i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 
11 skal gjelde fra 1. juni 2010. 

2. Forskrift om forbud mot betalingformidling for pengespill som ikke har norsk 
tillatelse fastsettes i samsvar med et fremlagt forslag.  



Vedlegg 

 

Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk 
tillatelse 

Fastsatt med hjemmel i lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator § 3 første ledd, 
lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 2 fjerde ledd og lov 24. februar 1995 nr. 
11 om lotterier m.v. § 11.  

§ 1 Formål 
Formålet med forskriften er å sikre et regulert og kontrollert tilbud av pengespill 
gjennom å begrense tilgangen til pengespill som ikke har norsk tillatelse.  

§ 2 Definisjon 
Med pengespill i denne forskrift menes virksomhet som omfattes av totalisatorloven, 
pengespilloven og lotteriloven. 

§ 3 Anvendelsesområde 
Forskriften gjelder for banker, finansieringsforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, 
filialer i Norge av utenlandske kredittinstitusjoner og betalingsforetak, samt andre som 
yter betalingstjenester i Norge.  

§ 4 Forbud mot betalingsformidling 
Det er forbudt for virksomheter som nevnt i § 3 å formidle betaling av innsats og 
gevinst i pengespill som ikke har tillatelse i Norge. 

Forbudet mot betaling av innsats gjelder ved betalingsordre der betalingskort er 
benyttet og autorisasjonsforespørselen identifiseres etter et brukerstedskodesystem.  

Lotteritilsynet kan ved forskrift eller enkeltvedtak gi pålegg til virksomheter som nevnt 
i § 3, om å avvise elektroniske betalingstransaksjoner til og fra entydig bestemte 
kontonumre. 

§ 5 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft 1. juni 2010. 

 
 
 

 


