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Riktlinjer för villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser för anordnande av roulett,
tärnings- och kortspel1
För roulett, tärnings- och kortspel gäller bestämmelserna i lotterilagen
(1994:1000) och lotteriförordningen (1994:1451). Lotteriinspektionen får
med stöd av 12 § lotterilagen dessutom förena ett lotteritillstånd med
särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.
Lotteriinspektionens styrelse har den 13 maj 2008 beslutat om nedan
angivna villkor.
__________________________________________________________

Placering
1.

Spelbord för restaurangkasinospel ska vara placerade inom det
insynade området.

Ordningsbestämmelser
2.

God ordning ska råda i den lokal där spelet bedrivs.

3.

Restaurangkasinospel får bedrivas enbart under de tider som anges
i serveringstillståndet. Tid då spel får bedrivas kan begränsas ytterligare i enskilda fall genom särskilt beslut av Lotteriinspektionen.

4.

Åldersgräns för att delta i restaurangkasinospel är, enligt 35 §
lotterilagen (1994:1000), 18 år. Förekommer annat spel i en
restaurang ska detta, om inte annat anges, ha lagstadgad eller av
myndighet villkorad åldersgräns om 18 år.

5.

Spelet ska bedrivas enligt de spelregler för restaurangkasinospel
som Lotteriinspektionen fastställt. Spelreglerna ska hållas

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
informationssamhällets tjänster (EGT L 204 21.7.1998 s. 37, Celex 398L0034), ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217 5.8.1998, s. 18,
Celex 398L0048).
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tillgängliga för personal och kunder på spelplatsen. Anställda eller
funktionärer hos den som anordnar spelet får, enligt 36 §
lotterilagen (1994:1000), inte delta i spelet.
6.

Spelare får inte erbjudas gratiserbjudanden eller gratisspel. Med
gratisspel menas spel utan kostnad eller till reducerad kostnad.

7.

Uppgift om tillståndshavare och tillstånds- och tillsynsmyndighet
samt telefonnummer till dessa ska anslås väl synligt på spelplatsen.
Speltillstånd och dessa villkor ska finnas tillgängliga och på begäran
kunna uppvisas.

Anmäla förändringar
8.

Alla väsentliga förändringar i verksamheten ska i god tid anmälas
till Lotteriinspektionen.

9.

Uppsägning av tillstånd och minskning av antal spelbord måste
anmälas till Lotteriinspektionen senast vid månadsskiftet, för att
kontrollavgift för följande månad inte ska tas ut.

10.

Återkallas serveringstillståndet eller byter spelplatsen ägare och nytt
serveringstillstånd utfärdas ska Lotteriinspektionen omedelbart
underrättas. Detsamma gäller vid förändringar i den krets av
fysiska eller juridiska personer som omfattas av 33 § lotterilagen.

Marknadsföring
11.

När tillståndshavaren – på spelplatsen eller i övrig
marknadskommunikation - anger sin firma, ska tillståndshavarens
fullständiga firma anges. Det måste dessutom ske på sådant sätt att
risk för förväxling med utländskt spelbolags firma inte kan
uppkomma.

Definitioner
12.

I dessa villkor avses med
spelplats: fartyg i internationell trafik/hotell och restaurang/offentlig nöjestillställning där tillstånd att anordna roulett, tärnings- och
kortspel finns,
restaurang: verksamhet där tillstånd till servering av spritdrycker, vin
eller starköl enligt alkohollagen (1994:1738) finns,
serveringstillstånd: tillstånd att servera spritdrycker, vin eller starköl
enligt alkohollagen (1994:1738),
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insynat område: viss lokal eller annat avgränsat område som
serveringstillståndet avser (6 kap 19 § alkohollagen),
restaurangkasinospel: roulett, tärnings- och kortspel i restaurang.
Lotteriinspektionen kan under löpande tillståndstid komma att
ändra dessa villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser.
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