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Till statsrådet och chefen for
Finansdepartementet

Genom beslut den oktober9 1997 tillkallade regeringen särskild ut-en
redare med uppdrag lotterilagen 1994: 1000.göra översynatt en av

Utredningen har antagit Lotterilagsutredningen.namnet
arbetet med detta delbetänkandeI har följande deltagit.

Särskild utredare: regeringsrådet Baekkevold.Arne
Sakkunniga: departementsrådet Per Bengtsson, departementssekre-

Henrik hovrättsassessomBerggren, Gun Lombach och chefsju-teraren
risten Lars Lundholm.

Sekreterare: hovrättsassessom Kristina Boudin.
Härmed överlämnas utredningens delbetänkande Automatspel SOU

144.1998:

Stockholm i november 1998

BaekkevoldArne
/Kristina Boudin
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1998:144SOU

Sammanfattning

Lotterilagsutredningen har i uppdrag lotterilag-göraatt översynen av
stiftningen. betänkandeDet läggs fram delbetänkande. Ettär ettsom nu
slutbetänkande kommer i 1999.att avges mars

Ändring-Utredningen behandlar automatspel dettai delbetänkande.
föreslås både i lotterilagen 1994:1000 och i lagen 1982:636ar om

anordnande visst automatspel automatspelslagen. lotterilagenI rörav
ändringarna reglerna anordnande spel på varuspelsautomaterom av
automater vinst i form varor och värdeautomatersom ger av
automater fonnvinst i värdebevis, spelpolletter eller lik-som ger av
nande. automatspelslagen gällerI ändringarna s.k. förströelseautoma-

dvs. inte vinst eller vinst endast formter, iautomater som ger som ger
frispel.av

det gällerNär varuspelsautomater föreslås det skall införasatt ett
krav på typgodkännande. Godkännande skall inte ske det på grundom

beskaffenheten eller de användsautomaternaav av varor som som
vinster finns inte obetydlig risk kommeratt automaterna använ-atten
das för spel Vidare föreslås spel på varuspelsautomater,attom pengar.

f.n. får anordnas i samband med offentlig nöjestillställning, hotell-som
och restaurangverksamhet bingospel, skall få anordnas endast isamt
samband med tivoli eller liknande. Regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer får enligt förslaget meddela avvikande före-
skrifter Spelplats, speltid och märkning varuspelsautomater. För-om av
slaget innebär också det blir förbjudet tillstånd innehaatt att utan va-
ruspelsautomater. Därutöver införs förbud inväxlingett mot av varu-

kontanter.vinster Förbudet straffsanktioneras.mot
Spel på värdeautomater skall enligt förslaget få anordnas iäven

samband med bingospel. Högsta vinstbeloppet sänks från kr tilll 100
500 kr. frånVinstema värdeautomat betalas formi värdebevis.uten av
Värdebevisen får enligt förslaget i sin helhet växlas in kontanter.mot

får högstF.n. 100 kr vinstens värde växlas kontanter.motav
Regeringen eller den myndighet bestämmerregeringen fårsom en-

ligt förslaget generell föreskriftsrätt frågai automatspel enligten om
lotterilagen. Föreskrifterna får de begränsningar behövs föravse som

verksamheten skall bedrivas på från allmän synpunkt lämpligtatt ett
Sätt.

ändringar föreslåsDe i automatspelslagen gäller främst förströ-som
elseautomatemas beskaffenhet. Tillstånd anordna spel fâr inte iatt ges
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för-sådan beskaffenhet speletsfråga spelautomater är attsom avom
eller denberoende slumpen. Regeringenhuvudsakligenlopp är av

föreskrifterfår meddelabestämmerregeringenmyndighet typ-omsom
Lotteriinspektio-förströelseautomater.godkännande och märkning av

tillsynen tillämpningenden centralaskall över auto-utöva avnen
matspelslagen.

lottförsälj-till fråganslutbetänkandetåterkommer iUtredningen om
eller elektronisktslumpvalsgeneratorutrustade medningsautomater

skall tillåtas.minne
juli 1999. Vissakraft den lföreslås träda i över-Lagändringama

tillstånd förgällandefrågaföreslås igångsbestämmelser varu-om
förströelseautomater.ochspelsautomater



SOU 1998:144

Författningsförslag

l Förslag till

ändring i lotterilagenLag 1994:1000om

föreskrivsHärigenom i fråga lotterilagen 1994:1000om
dels 14, 27-31, och skall ha25, 47 54 följande lydelse,att
dels det i lagen skall införas två paragrafer, 27 och 37 §§,att nya a a
följande lydelse,av
dels rubriken före skall placeras25 § förenännastatt närmast

24a§.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14§
Varuspelsautomater skall va-

godkänd Sådanatyp.ra av au-
skall typgodkännasintetomater

det på grund beskaffen-om av
heten eller deautomaternaav

används vinstervaror som som
finns obetydlig riskinte atten

kommer använ-automaterna att
das för spel, direkt eller indirekt,

om pengar.
eller denRegeringen myn-

dighet bestäm-regeringensom
skall meddela fö-närmaremer

reskrifter typgodkännandeom av
varuspelsautomater.

Förslutna lotter och bingobrickor används lotteri skalli ettsom vara
godkänd gäller tekniskDetsamma utrustning används förtyp.av som

insatser, vinstdragning eller kontroll egentliga lotterier och bingo-av
spel.

beslut typgodkännande får förenasEtt med villkor.om
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25§
får lämnas,varuspelsautomateranordna spel påTillstånd att om

typgodkända,ärautomaterna
sambandanordnasspeletsamband ianordnasspelet i

liknande,med tivoli ellermed
nöjestillställning,ojfentliga en

restaurangverk-ochb hotell-
för rörelsendetsamhet, om

tillstånd tillfinns servering av
starkölellerspritdrycker, vin

alkohollagenenligt
eller det1994:1738 än-om

speletkandå utanattantas
anordnaskan iolägenhet

verksamheten,medsamband
eller
bingospel,c

spelarens insatsvärdetinsatsspelarensvärdet avav
bas-000till högst 7uppgår1/6 bas-000uppgår till högst

belopp,belopp,
vinstenvärdet högstahögsta vinstenvärdet upp-avupp-av

basbelopp,1/300till högstgårbasbelopp,1/300till högstgår
förses medvarje spelautomatmedförsesspelautomatvarje

tillståndshavarensellertillståndshavarens namn,namn
kännetecken,något annat

spelautoma-kandetspelautoma- antas attdet kan attantas. användasinte kommeranvändas attkommerinte tenattten
ändamålför något änändamål annatför något änannat

avseddansökanden enligtavsedd äransökanenligtden är
ochför,för, och

ordninggoddet kanordninggod antas attdet kan attantas. den lo-råda inomkommerden lo-råda inom attkommer att
därplatseller på denkalplats därpå denkal eller spe-spe-

skall bedrivas.letskall bedrivas.let
eller denRegeringen myn-

bestäm-dighet regeringensom
avvikelse frånfår, medmer

meddelaochstycketförsta 2
ochSpelplatsföreskrifter om

märkningspeltid samt avom
spelautomaterna.
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27 §
Tillstånd anordna spel på värdeautomater i andra fallatt än som av-

fåri 26 §ses omges,
spelet anordnas sambandi spelet anordnas i samband
med hotell- och med hotell- ochrestaurang- restaurang-
verksamhet, fördet rörel- verksamhet, det för rörel-om om

finns tillstånd till finns tillstånd tillsen serve- sen serve-
ring spritdrycker, vin eller ring spritdrycker, vin ellerav av
starköl enligt alkohollagen starköl enligt alkohollagen
1994:1738, 1994:1738 eller sambandi

med bingospel,
värdet spelarens insats värdet spelarens insatsav av
uppgår till högst l/6 bas-500 uppgår till högst l/7 000 bas-
belopp spel, belopp spel,per per
värdet högsta vinsten värdet högsta vinstenav upp- av upp-
går till högst tvåhundra gång- går till högst hundra gånger

insatsen, insatsen,er
femhögst värdeautomater värdet vinsterna i speletav

placeras på varje spelplats, minst 85motsvarar procent av
insatsemas värde,

phögst kronor100 vinstens betalas formvinsterna iutav av
värde får växlas kontan- värdebevis,mot

högst fem värdeautomaterter,
.värdet vinsterna i spelet placeras på varje spelplats,av

minst 85motsvarar procent av
insatsemas värde,

.spelautomatema kan kontrolleras tele- och databaseradegenom
kommunikationssystem,

spelautomatvarje förses med tillståndshavarens eller någotnamn
kännetecken,annat

det kan spelautomaten inte kommer användas för någotantas att att
ändamål den enligt ansökan avsedd för, ochänannat är

l0.det kan god ordning kommer råda den lokalinom ellerantas att att
på den plats där spelet skall bedrivas.
Tillstånd enligt första stycket får bara lämnas till spelföretagett som

ägs staten.av
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27 §a
eller denRegeringen myn-

bestäm-dighet regeringensom
avvikelse från den-får, medmer

föreskrifterlag, meddela omna
frågabegränsningar i auto-om

behövs förmatspel, det attom
påskall bedrivasverksamheten

lämp-allmän synpunktfrånett
ligt sätt.

28 §
innehasfårSpelautomaterPenningautomater, vär-

efter tillstånd.baraskicklighets-ochdeautomater
efterinnehas barafårautomater

tillstånd.
tillståndsärskiltdock innehasfårSådana utanautomater

tillstånd enligthardenenligttillståndharden somavsomav
anordnaeller §26 27så- 25,anordna atteller 27 §26 att

automatspel,sådantautomatspel, auto-dant auto- omom
speltill-omfattasspeltill-omfattas matenmaten avav

ståndet,ståndet,
från döds-årtid längstunderdödsboautomatinnehavares etten avav

intill dess konkur-konkursbo längstautomatinnehavaresfallet och av
elleravslutats,harsen

dessåterkallat, tillinnehatillståndhar fått sittden automatenattsomav
återkallelsenbeslutetförflutit från detmånader har att vannatt tre om

man.laga
ochkontroll-medvillkorsärskildamedförenasTillstånd får samt

ordningsbestämmelser.
29§

spelau-landetInförsel tilllandettillInförsel avav pen-
för denendasttillåtenvärdeautomater ärningautomater, tomater

förstaenligt 28 §har rättskicklighetsautomater attoch är som
stycket in-eller andra lstyckethardenendast förtillåten som

sådannehastycketförstaenligt 28 § automat.rätt att
inneha så-stycket 1eller andra

dan automat.
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30§
Regeringen eller den ellerRegeringen denmyn- myn-

dighet bestäm-regeringen dighet bestäm-regeringensom som
får föreskriva undantag från får föreskriva undantag frånmer mer

första stycket och första stycket och28 § 29 § i 28 § 29 i§
fråga fråga spelautomaterpenningautomater,om om som
värdeautomater och skicklig- innehas
hetsautomater innehassom

fartyg internationell trafik för spel på fartyget, ellerpå i
yrkesmässig verksamhet för tillverkning, eller liknande.i reparation

31§
fråga frågahantera hanteraI Irätten rättenatt attom om

oförtulladeoförtullade spelautomater gällerpenningautomater,
skicklig-värdeautomater och lagen 1973:980 transport,om

hetsautomater gäller lagen förvaring och förstöring in-av
förva- förselreglerade1973:980 transport,om varor, m.m.

införsel-ring och förstöring av
reglerade varor, m. m.

37a§
Om det denna lagi attanges

kon-vinst änutgörs annatav
får den växlas inintetanter mot

kontanter den anordnatav som
lotteriet deneller inne-av som

den lotteriet till-har plats där
handahålls eller bedriversom
näringsverksamhet där. Det-

sådanagäller ombud församma
Värdebevispersoner. som avses
får dock växlas27 § 5i mot

kontanter.

47§
Lotteriinspektionen Lotteriinspektionenprövar prövar

frågor tillstånd enligtfrågor tillstånd enligt 28 § 28 §att attomom
inneha inneha spelautomater.penningautomater, vär-
deautomater och skicklighets-
automater.
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54 §
den uppsåtli-månader dömshögsteller fängelse iTill böter somsex

oaktsamheteller grovgen av
elleranordnar lotteri,olovligen lotteriolovligen anordnar1

spelau-inneharolovligeninneharolovligen2. enen pen-
ellervärdeautomat tomat,ningautomat,

bestämmelsernabryter iskicklighetsautomat.eller mot
37 a

tillfall döms interingaI ansvar.
Är år.fängelse i högst tvådöms tillbrottet grovt

julikraft den 1999.träder i llag- Denna
. har beviljatsvaruspelsautomaterspel påanordnaTillstånd att som. utgången årgälla vidskall upphörabestämmelserenligt äldre att av

2000.
medvaruspelsautomatikraftträdande inneharlagensvidDen ensom

tillstånd iinnehafårtillstånd enligt 25 § automaten utan som avses
år 2001.till utgången28 § av
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2 Förslag till

Lag ändring i lagen 1982:636 anordnandeom om
visst automatspelav

föreskrivsHärigenom frågai lagen 1982:636 anordnandeom om
visst automatspelav
dels skall följande7 § ha lydelse,att
dels det lagen skall införasi paragraf, 3 följande ly-att en ny a av

delse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §a
Tillstånd får lämnasinte i

fråga spelautomater ärom som
sådan beskajfenhet speletsattav

förlopp huvudsakligen bero-är
ende slumpen.av

ellerRegeringen den myn-
dighet bestäm-regeringensom

får meddela föreskriftermer om
typgodkännande och märkning

spelautomater iav som avses
denna lag. Föreskrifterna får
innebära förbud användamot att

typgod-inte ärautomater som
kända eller märkta.
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7§
har dentillsyn LotteriinspektionenSocialnämnden utövar

dennalag centrala tillsynendennaefterlevnaden över attöver av
föreskrifter med-lag och deharföreskrifteroch de somsomav

lagen följs.delats med stödstöd lagen.medmeddelats avav
Socialnämnden har den när-

område.tillsynen sittinommare
hartillsynenhar Förtillsynen utövaFör attutövaatt enso-
få till-tillsynsmyndighetfå tillträdecialnämnden rätt atträtt att

därtill lokaler och platserträdeplatser därochtill lokaler auto-
eller därautomatspel anordnasdäranordnas ellermatspel en

finnsspelautomatfinnsspelautomat annarsenupp-annars
infordrauppställd ochupplys-infordraställd och attatt upp-

från den anordnarlysningaranordnarfrån denningar somsom
låtit ställaspelet ellerställaeller låtitspelet auto-auto- uppupp

maten.maten.

kraft juli 1999.träder den 1lag iDenna
bestämmel-meddelats enligt äldreharautomatspelTillstånd till som

vid utgången år 2000.gällaskall upphöra att av marsser
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Inledning1

Bakgrundl l
.

1994:1000 kraft.trädde lotterilag SFS ijanuari 1995Den 1 en ny
lagen föremål för kritik ochdärefter blev delartid vissaKort av en

genomfördes och redovisades 1996lotterilagen i iöversyn marsav
Ändringar fö-lotterilagen, 1996:20. promemoriani Ds Ipromemorian

lotteri-lagen. poängterades ocksåflertal ändringar i Detreslogs attett
modifieradför genomgripandeborde bli föremål Enlagen översyn.en
1996/97:7,förslag lades fram propositionenutredningens iversion av

fram till lagenlotterifrågor, sedan leddespel- ochVissa som
lotterilagen.ändring i1996:1168 om

medförevarande utredningbakgrund tillsatte regeringendennaMot
lotterilagen.uppdrag göra översynatt en av

Direktivenl

för utredningens arbete skalltill grunddirektiv liggerEnligt de som
teknikoberoende lagstiftningförslag tillbl.a. lämnautredningen ge-en

omformas till ramlagmöjligt kan ilotterilagenhuratt enomangenom
lag eller- alternativtföreskrifter lägre nivåkombination med änen

tillämpningsområden.begrepp ochlotterilagens definitioner,överse-
till hur lotterilagen och lagenlämna förslagskall utredningenVidare

förasautomatspel kan ianordnande visst1982:636 samman enavom
utredningen skallautomatspel särskiltgällerenda lag. detNär attanges

definitioner. -Därvidautomatspelsbegrepp ochlotterilagensöverse
åtskillnadklar kanförtydligas sålotterilagen måsteframhålls attatt en

Utredningenoch Värdeautomater.varuspelsautomatermellangöras
värdeautomatspel får anordnaslämplighetenskall bedömaockså attav

med bingospel.sambandiäven
till hurskall förslagvidare utredningenDirektiven att mo-geanger

och regleras.lottförsäljningsautomater skall hanteraselektroniskaderna
huvudfrågor, nämligeninnehåller ytterligare tvåDirektiven att utre-

delsbehöver till EG-rätten,lotterilagenda dels ut-omanpassasom
ändradmedier bör föranledaoch andraspel viavecklingen Internetav

lagstiftning.
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Beträffande utredningsarbetet direktiven utredareni avgörattanges
möjligt utreda frågor automatspel med förtur.det rörär attom som

dess helhet finns bifogade bilaga till detta betän-Direktiven i som
kande.

Utredningsarbetetl

förstainledde arbete i november Under skedeUtredningen sitt 1997. ett
information muntligen och skriftligen spelmarkna-inhämtades om- -

den och dess aktörer.
haft flertal sammanträden med refe-Vidare har utredningen ett en

Kamratföreningen Spelberoen-bestående Edström,Arnerensgrupp av
Centralorganisationde, Fredricson, Sveriges BingoarrangörersKrister

Lotteriinspektionen, AndersSvebico, Högdahl, Jansson, A-Lars
Göteborgs kommun, StigJohansson, Kroon,lotteriema, Stig-Göran

Lotterifrågor Lind-samarbetsorgan för FSL, GertFolkrörelsemas
Cherryföretagenoch Galopp, Lindwall, ABberg, PontusAB Trav samt

sammanträf-Svenska Spel. har utredningenTivéus, DärutöverMeg AB
fat flertal spelmarknadens intressenter.med ett av

den internationella spelmässan i London,Utredningen har besökt
sammanslutning spel-med internationell ideltagit sammankomsti en

London ochRegulators GREF ifrågor Gaming European Forum --
rörande teknisk utvecklingi Quebecdessutom deltagit i seminariumett

lotteriområdet.på spel- och
kunskapinhämtat StorstadsdelegationensUtredningen har också

automatspelslagen.kring lotterilagen och

Delbetänkandel

frågordet degång har visat sig vissaUnder utredningens att somav
kräverangående ochskall bl.a. frågorna EG-rätten Internet,utredas,

de ursprungliga direktiven.utredningstid enligtlängre utmättsän som
för dessa frågor.därför fått förlängd tid IUtredningen har övervägaatt

automatspel.delbetänkande behandlar utredningenförevarande
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ordningNuvarande2

års lotterilag19942.1

reglerar,den 1995.trädde kraft l januari Lagengällande lotterilag iNu
Till lotterierformer lotterier.allaföregångare, iliksom sina settstort av

betecknasdagligt tal brukarbara det ienligt lagen interälmas somsom
vinstmöjligheterna beroendespel däralla slags ärlotterier ävenutan av

roulettspel.automatspel och Itotospel, bingospel,slumpen, tips,t.ex.
Grundtanken be-anordna lotterier.tillstånd för ärprincip krävs attatt

folkrörelserna. Till-tillfalla ochskalllotteriernahållningen statenav
bolag AB Svenskabara till statligadärför huvudsakistånd lämnas

har tillföreningarATG ideellaGaloppochSpel, AB Trav samt som
ändamål.främja allmännyttigtsyftehuvudsakligt att ett

automatspel fårTillstånd tilli 24 27 §§.Automatspel regleras a -
värdeautomater,varuspelsautomater,ifrågalämnas bara pen-om

fråga24 §. Ioch skicklighetsautomaterningautomater om pen-a
barafår tillstånd lämnasskicklighetsautomaterochningautomater om

trafik §.internationell 26 Dessafartyg ispelet anordnas på automater
Varuspelsau-utredningssammanhang.förevarandeintresse iinteär av

formbetalar vinst i ärdvs. ettutautomatertomater, un-varor,avsom
folkrörel-ochtillstånd bara tillhuvudregelndantag från statenatt ges

såledeskansådanaanordna spel påTillstånd automateratt gesserna.
spel värdeauto-anordna på§. Tillstånd25till privata inressenter att

spel-värdebevis,formbetalar vinst idvs. utautomatermater, avsom
bara till företagdäremotliknande, kan ägsellerpolletter ett avsomges

för spel påför villkorenredogörelse§.27 En närmarestaten varu-
samband medlämnas ivärdeautomateroch övervägan-spelsautomater

respektive 4.2.4.1förslagen avsnittdena och
tillkalla-aprilföljande. 1991lotterilag Itill 1994 årsBakgrunden är

med uppdragkommittéparlamentariskt överdes attsammansatt seen
folkrörel-undersöka bl.a. vad månoch ilotterilagstiftningdåvarande

verksamhetkunde finansiera sindittillsgradi högre än genomserna
avlämnade utred-och spel. december 1992Iintäkter lotterierökade av

follaörelsemas lot-eller försvinnaslutbetänkande Vinnaningen sitt -
grundval Lotteriut-1992:130. Påframtiden SOUoch spel iterier av

till denfram förslagladeslutbetänkande regeringenredningens nya
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lagen i propositionen 1993/94:182. Där uttalades bl.a. följande prop. s.
50:

gällande lotterilagenDen har kritiserats för svåröverskådlig,attnu vara
svårtill lig och tillämpa.svårän att

lägger framDe regeringen innebär lotterilagenörs attag som nu
måste ändras på rad punkter. Förslagen innebär ändrin i gäl-en ar nu
lande bestämmelser och införande bestämmelser. strävan ärav nya n
också så uttömmande möjli i lagen förutsättningarnaregleraatt tsom
för anordna lotterier och därme minska föratt utrymmet regerings-
och myndi hetsföreskrifter.

stiftningen skall bli lättillgän ligFör och överblickbar bör denatt
ällande otterilagen med he lag.ersättas tnu en ny
denna bör inte utredningen har föreslagit- bestämmelsernasom-i elslagen in. elsla reglerarAutomatsautomats tas änannatlbtterien rena

lotterier karaktärhar agstiftningen. Denän äroc en annan mera
utformad social ddslagstiftning och har sinaettsom en s som av
främsta syften komma til med olämpliga ungdomsmiljöer.rättaatt

nyhet i förhållande till års lotterilagEn 1982 att typ auto-var en ny av
värdeautomaten, tilläts. Värdeautomatema fick betala vinstmat, ut en-

dast i form värdebevis, spelpolletter eller liknande. Lotterinämndenav
fick Lotteriinspektionen, och förstärktes.myndighetenett nytt namn,
Myndigheten skulle också central tillsyn samtliga lotterierutöva över
och spel landet inklusive de förutsätteri regeringens tillstånd.som

Förhållandevis kort tid efter 1994 års lotterilag i kraft blevträttatt
lagen föremål för kritik. skrivelse till dåvarande Civildepartemen-I en

den september 1995, Synpunkter på vad bör11 vidtet översom ses en
eventuell teknisk lotterilagen 1994:1000 och lagenöversyn av
1982:636 anordnande framfördevisst automatspel, Lotteriin-om av
spektionen synpunkter på vilka förändringar ansåg borde övervä-man

Inspektionen anförde bl.a. den tekniska utvecklingen alltmerattgas.
suddat skillnaden mellan lotterilagen och automatspelslagen ochut att

lag skulle bättre överblick allt automatspel.överen gemensam ge en
Lotteriinspektionen pekade också problemenpå med olagliga automa-

och förordade införandet krav alla skullepå spel god-ter ett attav vara
kända inspektionen. Vidare anfördes det borde inteövervägasattav om
mindre vinster på värdeautomater kunde få betalas kontanter.iut

På uppdrag dåvarande Civildepartementet lämnade Lotteriin-av
spektionen den februari till12 1996 regeringen tek-rapporten om nya
niska förfaranden på lotteriområdet, teknik spelmarknaden.Ny på I

redogjorde Lotteriinspektionen bl.a. för former spel,rapporten nya av
varvid behandlade spelautomater, värdeautomater, lottförsälj-man
ningsautomater det s.k. Lyckohjulet. Därvid konstaterades bl.a.saint
följande. generationen spelautomater datorerDen i principärnya som
till formatet och utseendet liknar de tidigare "banditema" ärmen som
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kan alterneramed ljudeffekter. Varje spelautomathelt elektroniska
kopplas varandraantal olika spel och kan imellan motstortett upp

ställen landetsamband med bingospel bedrivs på många inätverk. I
Utseendemässigt "Lyckohjulet"Lyckohjul.spel på s.k. är ett auto-
"Lyckohjulet" från andra detskiljermatspel. Det ärautomater attsom

personalautomatiskt iinte betalar Vinster utanautomatenut avgenom
Spel på "Lyckohjulet"Därvid utbetalas kontantvinster.spellokalen.

har dom upphävt Lotteriin-kontroll. i 1995sker helt Länsrättenutan en
fastbingohallar och slagit spelförbud spelen i vissaspektionens attmot
lotterilagen.automatspel enligt 6 §på "Lyckohjulet" inte ettvaraanses

användasfast spelen tillståndsfritt kanslagithar ocksåLänsrätten, att
vid bingospel.sidolotterisom

framförtLotteriinspektionenbl.a. den kritikbakgrundMot somav
för la-lotterilag tillsattes utredningårsvad avsåg 1994 översyn aven

Ändringar iredovisades 1996 i promemorianUppdraget i marsgen.
följande bakgrund.redovisas bl.a.1996:20.lotterilagen, Ds Där som

trädde kraft den ja-gäller da i llotterilag 1994:1000Den som
Underkraft drygt år.har alltså i inuari 1995. Lagen ettvarit ara

emellertid inträffat händelser vissdenna tid har det görsom en
bakgrunden till dennabefogad redanlagen Det äröversyn nu.av

promemoria.
Lotteriinspektionen,meddeladefebruari 1995beslut den 27I ett

bingospelförbud förlotterilagen,med stöd 52 § arrangör avenav
med beteck-på spelautomaterbedriva fortsatt spelStockholmi att

samband med bin ospel.Spelet bedrevs i"Lyckohjulet".ningen
aktuebeslutet med denmotiveradeLotteriinspektionen att au-

enligts.k. värdeautomat 6 §närmast atttomattypen se som envar
krävs delssådanbedriva spel pålotterilagen. För automatatt en

typgodkänd Lotteri-delstillstånd,regeringens ärautomatenatt av
dessa kravbeslut grundade påndighetensinspektionen. M attsig

fyllinte up a.var
beslutet till länsrätten i Sö-överklagadeBingospe sarrangören

biföllden november 1995sin dom 24dermanlands län, isom
definitio-bedömning påDomstolen grundade sinandet.överkla

framgårlotterilagen.automatspel i 6 § Där attegreppetnen av
spel på penningautomat,med automatspel vär-varuautomat,avses

Enligt lagtexten har dessaskicklighetsautomat.ochdeautomat au-
självaskall betalasvinstdet ut automa-gemensamt atttomater av

Lyckohjulet betalas intevid påvinstenMen ut auto-ten. ur
konstateradelens kontrollanter.bingoha Länsrättenutanmaten av

sådanckohjulet kandärför inteL utgöra automatatt somenanses
ade be-Lotteriinspektionen överkla intelotterilagen.åsyftas i 6

behörighethadärför ansåg inteslutet, sannolikt attatt eman man
det---.göraatt

anfördes vidare föl-lotterilagenBeträffande behovet översyn avav en
jande.
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Under den tid lotterilagen har varit krafti har detsom visat sig attbl.a. den tekniska utvecklingen och uppfinningsrikedomen i spel-
branschen ör lagenöversyn befogad redan Onskemålen av nu. omoch skäl sådan har redovisats tidi Till deten harare.--- som an-förts där kommer lagens nuvarandeatt onstruktion medför klarenrisk spelfonneratt inte omfattas lagen kannya införas.som Detavhänger med de avgränsnin harsamman gjorts lagensar som avtillämpningsområde,särskilt definitioner den ställergenom e sompraktisk betydelsestörst här definitionernaupp. ärv på begreangelägetpenlotteri, automatspel och lottförsäljningsautomat. Det är
från både skydds- och konkurrenssynpunkt de luckor finnsatt isomtäcks.en

ckså andra förhållanden gör översyn angelägen. Den högaendetaljrikedomen i lagen krav på lagändringarör att kan kommal3etta attställas återkommande. illustreras förevarande lagstift-avnin särende. Lagen innefattar vidare reglering inte heltären somade Som exempel kanat. den indelningtas mellangörs olikasomslag spelautomater efter vinstens och denav ellerart större mindre
gad slum eller skicklighet uttrycksav vinst fallernärsom ut.enfinnset grad godtycklighetög lagens uppdelningen av 1 av au-tomatspelen i olika kate orier.--- Det ligger dag också problemett1i den likhetstora mellan har karaktärensom automatinns en somförströelscspel inte regleras i lotterilagenav och desom auto-- -ås ftadesmater Förströelses elen tillsom sin utformningärn ss.
mycket lika sadana allerautomater under lotterilagen.spe Ris-somken för förväxling därförär vilket försvårarstor tillsynen. Vid enövergripande lotterilagenövers börmer därför möjliav 3integreraatt slagenautomatspe med lotterila övervägas. syfteen zmed övergripande bör ocksaöversynen mera vil-att övervägavaraka bestämmelser in i lag ochatt tas vilkasom i ställetpassar en sombör in itas regeringsförordning eller i myndighetsföreskrifter.en
Den ändamålsenliga ordningenmest på sikt sannoliktär lagenatt ut-formas ganska allmänt hållen ramlag, bemyndigarsom en som rege-ringen eller den myndighet regeringen bestämmer utformasom att
detaljregler sådant förutsättningar för tillstånd tillom olikasom
slags lotterier, insats- och vinsttakom osv.

2.2 1982 års automatspelslag
Lagen 1982:636 anordnande visst automatspel automatspels-om av
lagen gäller spel inte vinst eller endast vinst i formsom ger ger av
frispel på Sådana spel brukarautomaten. betecknas förströelscspelsom
och omfattar flipperspel ocht.ex. TV-spel. Karaktäristiskt för dessa
automatspel de iär viss månatt baseradeär på skicklighet, dvs. spela-

kan sin färdighet påverka utgångenren spelet.genom Till förströel-av
scspel hör emellertid också slumpspel i form pokerrnaski-t.ex.rena av

förutsatt spelen inte vinstattner i formän frispel.annatger av
Bakgrunden till dennaatt automatspeltyp regleras särskilt ochav

inte i lotterilagen, automatspel,annat följande.är Vid tidpunktensom
för lagens tillkomst, i början 1980-talet, hade uppmärksammatsav att
olämpliga ungdomsmiljöer uppkommit i de spelhallar där flipperspel
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och liknande automatspel bedrevs. bakgrundMot denna formattav av
automatspel omfattades lotterilagen eller lagstiftning,inte av annan

från håll krav på denna verksamhet borde lagregleras.mångarestes att
framfördes riktades första hand spelautoma-kritik inte iDen motsom

främstkonstruktion och utformning den fritids- ochutanternas mot
spelhallama utgjorde. anfördes spelhallarungdomsmiljö Det attsom

blev tillhåll för med sådana sociala problem de kun-lätt attett personer
dåligt inflytande ungdomarna. fanns också belägg förde på Detutöva

med alkohol och narkotika dessa miljöer.det förekom handel i Ettatt
skapadegrundläggande problem ansågs spelandet penning-att ettvara

kriminalitet stöld ochbehov kunde utlösa viss såsom snatteri, häle-som
10förarbetena till automatspelslagen prop. 1981/82:203ri. I s. po-

de ungdomsproblem kunde finnasängterades inte löseratt man som
restriktioner beträffande automatspelinföra förbud och utanattgenom

lagstiftningen skulle bland flera åtgärderden föreslagnaatt ses som en
och ungdomars uppväxtmiljö.för barnsvärnaatt om
bygger med tillståndsprövning.Automatspelslagen på ett systern

skall bl.a. bedömas risken för verksamhe-Vid tillståndsprövningen att
för barn ellerbedrivas miljö olämpligkan komma i ärattten en som

Med hän-otillbörligen lockas delta i spelet.ungdom eller så barnatt att
för goda förhållan-sitt skapatill kommunerna attatt genom ansvarsyn

förtrogna med de företeelserför och ungdom välden barn ut-var som
förspelverksamheten, stannadegjorde för regleringmotivet manen av

kommunernas socialnämnder.lägga tillståndsprövningen på Innanatt
beslut skall dock nämnden höra polismyndig-socialnämnden fattar sitt

besked huruvida anordnaren kandärvid kunnaheten för att ansesom
förarbetena framhölls prop.handha spelverksamhet.lämplig Iattvara

borde socialnämnden vid till-frihet åt16 och 24 att stor gess.
omständigheterSamtidigt, framhölls det, borde vissaståndsprövningen.

social-därför uttryckligenalltid lagtexteningå i prövningen. I attanges
lämplighet,särskilt skall beakta sökandensvidnämnden prövningen

söks, spelens beskaffenhetspelautomater för vilka tillståndantalet samt
ändamålsenlighet och belägenhet. Vid den lag-eller platsenslokalens

aspekterna.beaktades sålunda särskilt de socialatekniska utfonnningen
den all-faktum både lotterilagen ochomständighet och detDenna att

tidpunkten för lag-föremål för vidordningsstadgan översynmänna var
automatspel särreglera-föranledde ifrågavarandestiftningen, att typ av

des.
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2.3 Automatspel i Norden

Danmark

Automater kan ställas privataut Det tillåtetoperatörer. ställaär attav ut
medtre penningvinsterautomater Vid uppställningrestaurang.per av

fler krävs tillstånd från polisen.automater Vid offentliga nöjestillställ-
ningar det tillåtet medär spelautomater, dock inte medautomater pen-
ningvinster. Högsta tillåtna insats på restaurangautomatspelet 50är
danska och högsta tillåtnaöre vinst 300 danska kronor. Vinsten utgörs

polletter i sin kan bytas till varuvinster.tur I praktikenut sker-av som
enligt uppgift- inväxling till kontanter.

Finland

Den offentligrättsliga föreningen Penningautomatföreningen RAY har
monopol på bedriva automatspel i Finland.att Verksamheten regleras i
den finska lotterilagen och penningautomatförordningen. Vid utplace-
ring grundregelnautomater är endast får placerasatt automater därav
de kan kontrolleras. finnsDet i dagsläget drygt 14 000 driftiautomater
i Finland. Vinst utbetalas i kontanter. Högsta tillåtna insats 5 markär
och högsta tillåtna vinst 200 mark.är

Norge

I Norge automatspelet mycket utbrett.är Alla typgodkännsautomater
Justitiedepartementet. Högsta insats 5 norska kronorär och högstaav

vinst 200 norska kronor. Både kontant- och varuvinster tillåtna.är Au-
tomatverksamheten kan drivas privata företag det alltid all-ärav men
männyttiga organisationer tillståndshavareär och överskottsmotta-som

Automatema kan placeras i princip helst och det finnsgare. var som
uppskattningsvis 35 000 drift.iautomater
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Reforrnbehov3

Bakgrund1

detsidamyndigheternasfrånuppskattade1960-talet attslutetI manav
tidpunkt- dåbruk. Vid dennailegala spelautomatertusentalfanns ett

krav på till-fanns någotgällde- intealltjämtlotteriförordningårs1939
tillräckligtdetautomatspel, anmä-anordnaför attstånd utanatt envar

tillkalladlotteriutredning,polismyndigheten. Närtillgjordeslan en
1970:52SOUbetänkande år 1970resultat iredovisade sitt1964, ett

mycketfåtthadespelautomater störreemellertid ut-framkom att en
hotell,fanns påSådanaantagit.tidigarebredning automaterän man

och andrabiograferfärjor,bensinstationer,konditorier,restauranger,
ocksåvisadeUndersökningenallmänheten. attbesökteslokaler avsom

verkstä-kontor,lokaleri privataantaldet fanns automaterstortett som
fort ochmyckethade stigitAntalet spelautomaterklubblokaler.der och

och 20 000mellan 10 000uppgick tillantalettydde påimportsiffror att
omfattande ökningendentillförklaring auto-Som avautomater. en

automatföretagenföljande: Frånbl.a.1970:52i SOUmatspelet angavs
vinstpollettema integällandegjordessidalokalinnehavamas attoch

automatspelSådantspel.för fortsattendastanvändasficklöstes in utan
bestämmelser, någotlotteriförordningensunderfallaansågs inte som

flertaletföreföllgrund häravhovrättsdom. Påbekräftadesockså enav
detautomatspelskäl ingripafunnithapolismyndigheter inte motatt om

skälförklarligavilketin,löstespolletternaframkommitinte att varav
mångalokalinnehavama idockvisadeUtredningenbevisa. attsvårt att

demlöste inellerbetalning för motpolletternafall emottog varorsom
automatspelet ochövervakamöjlighet etthade intePolisen attpengar.

påfram. Speldärförkundespel automaterbetydande illegalt växa som
ochmed höga insatserskedde oftalokaleruppställda privataivar

med kontantvinster.regelmässigtvinster samt
tillsattes.lotteriutredningfram tillleddeutvecklingDenna att en ny

beträffandelagstiftninggrund försedan tilllågarbeteUtredningens ny
1972:128,prop.april 1973kraft den 1trädde ivilkenautomatspel,

pågenerellt kravinnebarbestämmelserna1972:819. De ettSFS nya
Samtidigt libe-automatspel.anordnaförpolismyndighettillstånd attav

formibeskaffenhet så vinstbestämmelsen vinstemas attraliserades: om
omöjligthade visat sigdethärför attMotivettilläts. attvarpengarav

spel-löstes invinstpolletter intekontrolleraeffektivt motatt pengar av
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anordnama illegalt spel hade fåttsamt omfattning.att Vidare in-stor
fördes beskattning automatspel i fråga sådana förströel-utomav om, sespel antingen inte någon vinst alls eller normalt endastsom gav som

möjlighet till vinst i form frispel. sådanaFör spel krävdesettgav av
inte heller tillstånd. Högsta belopp för insatsen fastställdes till krona.en
Vinsten fick uppgå till högst 20 gånger insatsen. Från och med den 1
juli 1974 infördes regler automatspel i samband med bingospel.om
Tillstånd till sådant spel skulle meddelas länsstyrelsen.av

Genom den år 1973 lagstiftningen minskadeantagna antalet
spelautomater till drygt 6 000. Spelets omfattning minskade således
högst avsevärt.

Sedan frågan spel på främst de s.k. enarmade bandi-automater,om
vid flera tillfällen behandlats i riksdagen ficktema, 1972 års lotteriut-

redning redan hade i uppdrag utreda alla former lotterierattsom av-
och spel i december 1975 regeringens uppdrag utreda fråganatt även-

förbud automatspel. Utredningen lade delbetänkandeimot Enar-om
made banditer Ds H 1976:3, fram förslag till ändring i lotteriförord-
ningens regler automatspel. Förslagen innebar i huvudsak spelattom
på s.k. enarmade banditer efter tillstånd skulle få anordnas bara på ti-
volin och i samband med offentliga nöjestillställningar folkparker,i att
högsta insatsen fick 25 högsta vinstenutgöra inte ficköre, att överstiga

gånger20 insatsen dvs. kr,5 s.k. förhöjd vinstchans fickinte före-att
komma, särskilda regler för automatspel ombord fartygatt på trafiki på
Sverige skulle införas tillståndsfrågoma skulle överförassamt att till
dåvarande Lotterinämnden. Under ärendets remissbehandling framför-
des omfattande kritik utredningens förslag. Bl.a. anfördes frånmot flera
remissinstanser utredningens påstående sociala skadeverkningaratt om

automatspel, starkt motiv för förslagen, dåligtett under-av som var var
byggt och inte skäl för så förhållandevis ingripande lagstiftningen som
föreslogs. Föredragande statsrådet ansåg sig inte böra fullfölja utred-
ningens förslag ändringar lotterilageni beträffande automatspel. Iom
stället föreslog föredraganden vissa åtgärder skulle vidtasatt genom
tillämpningsföreskrifter utfärdade regeringen eller Lotterinämn-av av
den. Regeringen anslöt till föredragandenssig överväganden och lade
fram dessa förslag till riksdagen prop. 1977/78:9. På hemställan av
näringsutskottet beslutade dock riksdagen avslå propositionen ochatt

hos regeringen begära förslag till lagstiftningatt förbud spel påmotom
s.k. enarmade banditer och liknande fr.o.m. den l januariapparater
1979. sådantEtt förslag lades fram i propositionen 1978/79:20 för-om
bud enarmade banditer. Enligt förslaget förbjödsmot anordnande av
automatspel med vinster i form värdebevis, spelpolletterav pengar,
eller liknande; den enda form sådant spel fortsättningsvis skulleav som
tillåtas spel fartygpå i internationell trafik. Vidare föreslogs förbudvar
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utbetalade sådana vinster.innehav spelautomaterockså mot somav
till den starka begränsningenföreslogs, med hänsynDärutöver av au-

förbudsregleringen medförde, spelskatten påtomatspelet auto-attsom
och ändringarnaFörslagen riksdagen imatspel skulle slopas. antogs av

beträffande förbudet innehavträdde kraft,lotteriförordningen i mot av
och den januari 1979.den juli 1979 i övrigt 1spelautomater, 1

skedde början 1980-taletreglering automatspelet iYtterligare avav
förströelsespelen, dvs. automatspelde s.k.sedan diskussion somomen

hade från myndigheternasfrispel, uppstått. Maninte vinst änannangav
ungdomar deltog den härmånga isida uppmärksammat typenatt av

spelet bedrevskonstaterades den miljö iautomatspel och det att som
lagenför människor. lag iofta olämplig En ämnet antogs-nyungavar
kraftoch trädde ianordnande visst automatspel1982:636 avom -

ochreviderades lotterilagstiftningen i övrigtSamtidigtden juli 1982.1
efter drygtlagSFS 1982:1011. Dennalotterilag ersattesantogsen ny

1000.nuvarande lotterilagen 1994:dendecenniumett av

problemenAllmänt3.2 om

för kritik. anfördes bl.a.efterhand föremål Detlotterilag blev1982 års
tilltillämpa. förarbetena 1994svårtillgänglig och svår Ilagen attatt var

därför särskilt1993/942182 50 uttaladeslotterilagårs prop. att ens.
möjligtuttömmande ilagstiftningen såmed den attsträvan somvarnya

lotterier och därmedför anordnaförutsättningarnalagen reglera att
myndighetsföreskrifter.ochför regerings-minska utrymmet

problemkraft noteradeslagstiftning iSedan 1994 års trätt avse-nya
markna-introducerades påautomatspelende automatspel. En typ avny

utbe-penningvinsterLyckohjulen.s.k. Detden form dei attvarnyaav
spellokalen. Anordnar-personal italades inte utanautomaten avav --

lotterilagens då-härav spelet, enligthävdade på grundspelet attna av
ändra-denna bakgrundomfattades lagen.lydelse, inte Motvarande av

SFSlagstiftning år 1996automatspelsbegreppdes lotterilagens genom
automatspelförbud infördesgenerellt1996:1168 så mot annatatt ett

automatspelen.särskilt angivnade lageniän
automatspel.beträffande Dehar problem uppståttHärefter varornya
efter hand ändrat ka-harpå varuspelsautomatererhålls vid vinstsom

huvud-varuspelsautomatervid spel påraktär. vinsternaNumera utgörs
regelmässigtplaketter eller dyliktmindre smycken,sakligen somav

också vid spel pådet klart detVidare stårväxlas kontanter.in attmot
penning-utsträckning förekommeralltförströelseautomater i större

slumpspel, dvs. skicklig-förströelsespelvinster. Många är numera rena
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hetsmoment saknas helt. Spel torde därför huvudanled-om pengar vara
ningen till spel huvud förekommer på dessaöveratt taget automater.

Även beträffande spelet på Värdeautomatema finns liknande pro-
blem. framkommit värdebevishar de erhålls vidDet vinst iatt storsom
utsträckning växlas kontanter och inte, såsomin mot avsett, motvar
presentkort.

vad redovisats kanbakgrund konstaterasMot att auto-av som nu
konkurrensenmatspelet i den hårdnande på spelmarknaden i allt- -

för-högre grad fått karaktären spel penningvinster. inteDetta äromav
enligt med den på automatspel har utvecklats under de senastesomsyn

innebär automatspel meddecennierna och penningvinster iattsom
förekomma. har främst medprincip inte skall Denna motiverats attsyn

leda till allvarliga ekonomiska problem för denspel kanpengar en-om
medföra sociala problem, minst förskilde och i övrigt inteäven ung- lspeletdomar. utvecklingen på varuspelsautomater ochDen angivna av l

förströelseautomater har vidare medfört tillförtsprivata intressen aatt en iallt överskottet automatspelet. striderandel Dettastörre motav av
uttalade överskottet spel-statsmaktemas intentioner att restaurang-av

undantagna skall fördelaskasinon och s.k. marknads- och tivolinöjen -
folkrörelserna.mellan hästsporten ochstaten,

sammanfattningsvis problemen vad gälleranförda innebärDet att
automatspelen flera tidigare huvudsakligen bestårliksom gångernu - -

marknaden följer lagstiftarens intentio-i del aktörerna på inteatt en av
skall tillåtet. främstaspel penningvinster inte Denatt varaner om om

härtill uppenbarligen såväl spelare spelanordna-anledningen är att som
kontanter.har starkt intresse vinsterna utgörsattett gemensamt av avre

för spelarna, vilket leder till ökade inkoms-Spelet blir då lockandemer
spel också kunnat genomförasför spelanordnaren. Att iter om pengar

lotterilagutsträckning beror delvis på 1994 års varit-ganska attstor
behäftad brister lämnatoch fortfarande medi viss mån är ut-som-

det ökande automatspeletför sådana åtgärder. Men pen-omrymme
lagstift-förklaras, inte enbart brister iningvinster antytts, avsom nyss

lagstiftningen och skulle såningen. Många sig över göra ävensätter om
avseenden.heltäckande och övrigt skärptes i olikadenna gjordes iäven

med enbart skärpt lagstiftning helt förhindragår alltså inteDet att en
illegalt spel kontantvinster. mycket svårt komma åtDet är t.ex. attom

förfaranden förekommer samband med spel på för-den ityp somav
främst s.k. pokermaskiner, och innebär spel-ströelseautomater, attsom

och spelanordnaren avtalar utbetalning kontantvinster. Det-om avaren
förfaranden med inväxling ochkan de varuvinstersägassamma avom

förekommer samband med varuspels-värdebevis kontanter imot som
slagvärdeautomater. Förfaranden detta svårarespektive ärautomater av
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förupptäcka och samtidigt lockande såväl spelare spel-att som
anordnare.

Slutsatsen det anförda blir enligt utredningen bör övervä-attav man
lagstiftningen också möjligheteninte bara skärpningar i utan att-ga

uppmjukning reglerna kontantvinster vid värdeauto-omgenom aven
spelet kontantvinster till dettamatspel länka spel. åtgärdEnöver om-

det sistnämnda slaget skulle ligga i linje med vad gäller isomav
omvärlden Utredningen återkommergrannländerna och i i övrigt.även

behandlas för olika slagentill detta. det följande sig deI auto-var av
förde specifika problem gäller dem. Därvid redovisasochmater som

framförslag utredningen lägger rörandeockså de automatema.som
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överväganden4 och förslag

1 Varuspelsautomater

Varuspelsautomater skallUtredningens Förslag: godkändvara av
Typgodkännande skall ske det beskaffen-inte på grundtyp. om av

heten eller de används finnsvinsterautomatemaav varor som som
obetydlig riskinte kommer användas för spelatt automatema atten

Avsikten den f.n. dominerande varuspels-är att typenom pengar. av
form smyckenvinst i o.dy1. inte längre skallautomater som ger av

tillåtas. eller den myndighetRegeringen regeringen bestämmersom
föreskrifterskall meddela typgodkännandenärmare om av varu-

spelsautomater.
varuspelsautomaterVidare skall spel på få anordnas endast i

samband med tivoli eller liknande.
sänks frånVärdet högsta insats 1/6 basbelopp till 1/7000 000av

basbelopp, kr till krdvs. från 6 20 på märkning5 Kravenöre. av va-
ruspelsautomater ändras så varje spelautomat skall förses medatt

blirtillståndshavarens alltså inte längre tillräckligt medDetnamn.
kännetecken. Regeringen eller den myndighetnågot annat som rege-

får meddela föreskrifter avvikelse frånringen bestämmer be-om
speltidstämmelserna spelplats, och märkning spelautomater-om av

na.
tillstånd förlotterilagen på innehav och införselKravet i av

spelautomater utsträcks till omfatta varuspelsautomater.ävenatt
Förbud inväxling kontanter införs ochvaruvinstermot motav

straffsanktioneras.

En varuspelsautomat enligt spelautomat be-6 § lotterilagenär en som
talar formvinst i och där vinstmöjlighetema helt eller delvisut av varor
beror slumpen.på Lotteriinspektionen med stöd 43 § lotte-prövar, av
rilagen, frågor tillstånd anordna spel på varuspelsautomater.attom

för meddela sådant tillstånd framgår lotte-Förutsättningarna 25 §att av
rilagen. Följande krav ställs upp:

Spelet skall anordnas samband medi-
offentliga nöjestillställning,
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b hotell- och restaurangverksamhet serveringstillstånd finnsom
det ändåeller kan spelet olägenhet kanantas att utanom an-

ordnas samband med verksamheten, elleri
bingospel,c

fårvärdet spelarens insats uppgå till högst l/6 basbelopp000 förav-
närvarande kr,6
värdet högsta vinsten får uppgå till högst 1/300 basbelopp förav-
närvarande 121 kr,

spelautomat skall förses med tillståndshavarens ellervarje namn-
kännetecken,något annat

det skall kunna spelautomaten inte kommer användasantas att att-
för ändamål den enligt ansökan avsedd för,något ochän ärannat

god ordning kommer råda dendet skall kunna inom lo-antas att att-
skall bedrivas.kal eller på den plats där spelet

huvudsakliga problemet vad varuspelsautomaterDet äravser som
införts för tidigarei stället de typis-nämnts att automattyper som-nya

ka form kramdjur, klockor och choklad har vinstervaruvinstema i av -
form smycken o.dyl. syfte dessa vinster skall kunna lösas ini i attav

förekommerkontanter spelstället. till och med spelarenpå Det attmot
fråntillåts med sin varuvinst spelställetinte sig ärutan tvungen attatt ta
varuspelsautomaterna har regelväxla denna kontanter. iin Demot nya

värdeautomaterna och liknar också dessa tillspelfunktionersamma som
utseendet. Varuspelsautomatema fungerar således i princip vär-som

lägredeautomater. Jämfört med dessa har varuspelsautomaterna dock
varuspelsautomaten emellertid bl.a. denvinster. spelanordnaren harFör

fördelen jämfört med Värdeautomaten det inte finns något krav påatt att
värdet skall viss minsta insatsemasvinsterna procentmotsvara avav

flerkan spel varuspelsautomater anordnas ivärde. Vidare på samman-
offentlig nöjestill-hang spel värdeautomater, i samband medpåän t.ex.

restaurangverksamhet saknar serveringstillstånd.ställning och som
enskild fysiskSpelanordnaren i fråga varuspelsautomaternaär om en

har möjlighet kon-eller juridisk och det allmänna inte någon attperson
trollera och vinster.insatser

Förändringen varuspelsautomaterna har huvudsakligen skettav un-
der bestämt efter det den lagändring gjordesår, närmare attsenare som

förbjöd s.k. Lyckohjulen fr.o.m.uttryckligen de den 1 januari 1997
SFS Förändringen har medfört antalet1996:1168. att va-

ökat dramatiskt. Utvecklingen kan belysas antaletruspelsautomater av
tillstånd till anordnande spel på varuspelsautomater. Under år 1995av

tillstånd spelmeddelade Lotteriinspektionen 14 anordna påatt varu-
tillstånd till ochspelsautomater. slutet 1996 uppgick antalet 336I av

uppgick antalet tillståndantalet till slutet 1997637. I attautomater av
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antalet varuspelsau-varuspelsautomater till 167 ochanordna spel på 2
till spelnärvarande uppgår antalet tillstånd påtill 456.4 Förtomater

tilltill och antalet 3 000. Ut-varuspelsautomater 1 900 automater caca
införts denpunktskatt på varuspelsautomater 1redningen attnoterar en
sannolikt bi-och månad. harmed kr Dettajuli 1998 l 500 automatper

skett sedanantalet varuspelsautomaterdragit den minskningtill somav
slutet 1997.av

tidkonstateras det på kort vuxitdenna bakgrundkanDet attmot
spelrealiteten går påomfattande automatspel ifram utett omsom

reglerna för spel på varuspelsautomater inteklartstårDet attpengar.
detsådan ordning. själva verket har varittanke på Iutformats med en

förbjödsde enarmade banditema år 1979huvudprincip sedan atten
Utvecklingen varuspelsautoma-skallautomatspel inte pengar. avavse

värdeautomatema.delvis konkurreratmedfört dehar utatttema t.o.m.
allmännyttiga ändamål misteallmänna ellergår detHärigenom om en
stället tillfaller intressen. En-spelintäkter i privatadel tilltänkta somav

som överensstämmelse meddettadirektiven står inte iligt vad isägs
lagstiftarens intentioner.

problemenkomma till medhur skallFrågan då rättaär avseen-man
den helt domineran-tydligtde varuspelsautomatema. Det är att numera

formde vinst ivaruspelsautomater, dvs.de typen avsom gerav
detanledningförbjudas.smycken 0.dy1., bör Detta övervägaatt omger

varuspels-huvud för någonberättigandefinns något över taget typ av
samtliga sådana Va-förbud bör gällaeller automater.ettautomat om
s.k. lyftare, vinstbestod tidigarenispelsautomaterna ger om enav som

föser"pushers", vinstgripklo på rätt sätt,styrs va-om en annsom ger
formmed vinster ioch liknandekant, t.ex.automateröver avran en

har långvaruspelsautomateroch choklad.kramdjur, klockor Dessa en
anled-nöjesfält och utredningen ingenallt våraframför påtradition ser

förfarandetvisserligen hävdasförbjuda dem. kantill Detning attatt
komma fortgåkontanter kanvaruvinstermed inlösen ävenattmotav

klocka. Med sådanateddybjöm ellerbestårvinsterna varorenenavom
Vidareöka.benägenhet behålla varuvinsternaspelarnasbör dock att

grad attraherautformning inte lika högsådan ibör varuspelsautomater i
ytterligarevillhuvudsakligen vinna Förspelare mot-attpengar.som

dagdet slag förekommer iinlösningsförfarandeverka ett anserav som
förbud inlösen varuvinsterbör införasutredningen det ett motatt av

till dendet följandeUtredningen återkommer ikontanter. närmaremot
sådant förbud.utformningen ettav

traditionella varuspelsautoma-anförda blir dedetSlutsatsen attav
allt-kramdjurformlyftare o.dyl. vinst idvs. etc.tema avsom ger --

börvaruspelsautomater i principtillåtna, övrigabörjämt attmenvara
förbjudas.

2-185915
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Frågan då vilka kriterier bör uppfyllda förär någonattsom vara
skall få tillstånd ställa varuspelsautomat. Det gäller tillatt attupp en
börja medatt ställning till dels vilka skallta typer automaterav som
godkännas och vilka skall finnas i delsautomaterna,varor som
vilka platser skall få finnas. Vidare måste deautomaterna avgöras om
krav i övrigt gäller enligt 25 § lotterilagen bör ändras eller komp-som
letteras i något avseende.

Vad först beträffar vilka skall godkännastyper automaterav som
bör detta i princip bara gälla de traditionella varuspelsau-nämntssom

dvs. lyftare, "pushers" o.dyl. Varuspelsautomater dentomaterna, typav
f.n. dominerar marknaden och vinster i form smyckensom som ger av

äo.dyl. bör inte tillåtna. sistnämnda utseendemässigtautomater ärvara
svåra skilja från värdeautomater, vilket kan leda till missförstånd 3att

loch svårigheter upptäcka illegalt spel. Vidare måsteäven iatt varorna
sådana med nödvändighet litet format vilket begrän-automater vara av

urvalet till deni f.n. förekommer dessaistort sett typsar av varor som
och används för inväxling kontanter. Utredningen denmot görsom
bedömningen det nödvändigt för komma till demedäratt att rätta nu-
varande problemen inom spelautomatbranschen begränsaratt man au-

och vad gäller varuspelsautomaterna ställer kravettomattypema att
dessa skall påtagligt skilja frånsig värdeautomatema frågai såvälom
utseende beskaffenhet i övrigt. Härigenom kommer varuspelsau-som

komplement till värdeautomatema i stället förtomaterna utgöraatt ett
f.n. konkurrera med dessa. Frågan då det går finnaatt är attsom om

några kriterier lagtexti kan bilda skiljelinje mellan sådanasom varu-
spelsautomater bör tillåtas och sådana förbjudas.bör Altema-som som
tivet skiljelinj dras föreskrifter på lägre nivå lag.är att änen upp genom

känneteckenEtt för lyftare, "pushers" o.dyl. vinstmöjligheter-är att
beroende åtminstone visst mått skicklighet. spelau-Deär ettna av av

hör till varuspelsautomater emellertidtomater ärsom gruppen av
många olika slag. finns enligt utredningensDet mening inte anledning

förbjuda alla varuspelsautomater saknar skicklighetsmo-att ettsom
Som tidigare problemet med varuspelsautomaternament. nämnts är att

de varuvinster betalas utsträckningi växlas inut stor motsom pengar.
förutsättning för dennaEn hantering torde äratt ettvara varorna av en-

hetligt och lätthanterligt slag. används, framgått föregå-F.n. detsom av
Ärende, bl.a. smycken, plaketter o.dyl. varuvinsterna heltett annatav

slag, kramdjur eller choklad, finns förinte risk inväxling.t.ex. samma
Automater med sådana varuvinster borde därför kunna tillåtas även om

Åslumpen avgörande för vinstrnöjlighetema. andra sidan kan detär
finnas anledning tillåta med formvinster i smyck-att automater t.ex.av

vinstrnöjlighetema i hög grad beroende skicklighet.ären om av
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skallvaruspelsautomatbedömningenanförda visarDet att omav en
fakto-flera olikabedömningbygga påförbjudas börtillåtas eller aven

försöka preci-lämpligt i lagtextbakgrund intedennaDet attär motrer.
med avseende på vinstmöj-beskaffadeskallhur automatema varasera

varuvinster. Såbetala vissamöjligheterligheter eller ut typeratt av
skallintevaruspelsautomatslås fastdock kunnamycket bör typ-att en
debeskaffenhet ellerpå grunddetgodkännas automatens varoravom

riskobetydligfinns inteanvänds vinster att automatenensomsom
böreller indirekt, Detspel, direktanvändas förkommer att om pengar.

myndighet regeringendenellerpå regeringenankommavidare som
varuspelsau-vilkabestämmer föreskrifteri närmare typeratt avange

godkända.ärtomater som
föreskrifter införasådanamöjlighetbör också attDet öppnas genom

lätt kan konstaterasdetsåmärka ettskyldighet attautomatemaatt om
för tillståndförutsättninggällerföreligger. atttypgodkännande F.n. som

kän-eller någottillståndshavarensförses med annatautomaten namn
lätt kankontrollsynpunkt viktigtfrån bl.a. attnetecken. Det är man

därförbörTillståndshavarenstillståndshavaren.identifiera nor-namn
såledeskännetecken börmedAlternativetfinnas påmalt ettautomaten.

föreslqiftsrätt rörandedelegationenförordadeslopas. Den avnyss
frånundantagföreskrivamöjlighetinnefattadockmärkning bör atten

medförseskyldigheten automatenatt namn.
välföreskriftsrätt liggerdelegationslag medordningEn antytt avav

utformasbörlotterilagendirektivenanförts ivadi linje med attomsom
flexibel ochdärigenomblirFörfattningsregleringenramlag. mersom en

från kon-hinderförhållanden. Någotändradetillsnabbtkan anpassas
kanslagdelegationsynpunkteller antyttstitutionell mot avenannan

stycket regerings-första 3ochkap. § 7 §jfr 8 3föreliggainte anses
formen.

därde platseravgränsningengäller automatemadet sedanNär av
liknande harochlyftare, "pushers"kan konstaterasfå finnasskall att

tillståndmärkaSamtidigto.dyl.tivolintraditionella plats på är attattsin
fårnuvarande regleringenligtvaruspelsautomaterspel påanordnaatt

nöjestillställning,offentligsamband medanordnas ispeletlämnas om
detserveringstillstånd ellermedrestaurangverksamhetochhotell- om

samband medanordnas iolägenhet kanspeletändå kan utanattantas
dendet medhävdaskanbingospel 25 §. Deteller attVerksamheten
be-finns någotförordats intebegränsning automattyperna som nyssav

Åfinnas.skall fådärde platserocksåbegränsahov automatemaattav
hosintressefinnas någotdet knappast restau-torde störreandra sidan

aktuelladenställafå automa-bingohallar typenattetc. avuppranger,
tidigarekontrollskäl. Somtalar ocksåtivolintillbegränsningFörter. en

varusorti-ochuteslutasdet intekan även automattypernanämnts om-
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begränsas det inväxlingsförfarande till före-mentet att pengar som nu-
kommer fortsätter. Med begränsning till tivolin kan försäkra sigen man

sådant missbruk i fall får mycket begränsad omfatt-att ett vartom en
ning. Utredningen övervägande skäl talar för begräns-att attanser en
ning sker åtminstone huvudregel- de platser där automaternasom av-
skall få finnas, nämligen till tivolin och liknande. sagdaDet gäller
främst lyftare, "pushers" 0.dyl. Som tidigare finns det månganämnts
olika slags varuspelsautomater och det svårt överskåda helaär att om-
rådet. Utredningen vill därför inte utesluta det kan finnas någonatt typ

varuspelsautomat problem kan placeras på andra platserutan änav som
på tivolin och liknande. bör därförDet möjlighet för regeringenöppnas

5eller myndighet regeringen bestämmer föreskrifteri medgeatt lsom un-
dantag från huvudregeln.

likhet medI gällande ordning bör spelutställaren/spelanordnarennu
.tillståndshavare. bakgrundMot vad utredningen det föregåen-ivara av åde föreslagit angående varuspelsautomatema utredningen inte attanser idet finns skäl ställa sådana krav tillståndshavarenpå gäller föratt som

anordnare restaurangkasinospel. sådanaFör spel gäller villkorav som
för tillstånd sökanden bedöms lämplig driva verksamhetenatt attvara
32 § 4.

Vad gäller de villkor för tillstånd finnsi övrigt i 25 § ut-som anser
redningen högsta insatsen bör minskas något samtidigt denatt görssom
enhetlig med vad gäller för värdeautomater. Vidare bör enligt ut-som
redningens varuspelsautomaternamening omfattas det krav på till-av
stånd för innehav dagsläget gälleri för övriga spelautomater enligtsom
lagen 28 §.

Som tidigare utgår punktskatt på varuspelsautomatema.nämnts en
Om utredningens förslag genomförs torde det finnasinte skäl haatt
kvar punktskatten. Utredningen lägger dock framinte något förslag i
ämnet.

Utredningen vill slutligen återkomma till förslaget förbud motom
inväxling varuvinster kontanter. kanDet hävdas sådantmot att ettav
förbud redan gäller, åtminstone för anordnaren, därigenom att en va-
ruspelsautomat fårinte användas för något ändamål denannat än är

föravsedd 25 och finns§ 5 51 §. emellertidDet påtagligt behovett av
särskild bestämmelse slå fast inväxlingsförbud gäller.att att ettgenom

Förbudet bör begränsasinte till varuspelsautomater gälla generelltutan
för lotterier enligt lagen. Det bör inte heller riktas enbart anordna-mot

omfatta också den innehar den plats där lotteriet tillhan-utanren som
dahålls eller bedriver näringsverksamhet där. Förbudet bör ocksåsom
straffbeläggas jfr 16 kap. brottsbalken.14 §

Sammanfattningsvis föreslår utredningen i denna del dels ändringar
i lotterilagen krav14 § skall typgodkändaatt automaterna samtvara
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ändring-föreskriftsrätt, delsdelegationhärför ochförutsättningarna av
föreskriftsrätt idelegationhögsta insatsvärdet§i 25 samt avavar

och28-31, 47 54märkningspeltid ochSpelplats,fråga samtom
föranleddaoch däravför innehav vissatillståndkrav pålotterilagen

lagtekniska paragraf, med37införandetjusteringar, dels aav en ny
ändringföranledd ioch däravkontanterväxla vinsterförbud motatt en

i 54bestämmelserna

Värdeautomater4.2

anordnas ifårvärdeautomaterSpel på ävenförslag:Utredningens
från 1/6 500sänksinsatsVärdet högstabingospel.medsamband av

frånhögsta vinstenoch värdetbasbelopp1/7till 000basbelopp av
kr. Vinsternahögst 500dvs.insatsen,etthunda gångertilltvåhundra

får sinvärdebevis, iformbetalas ivärdeautomat,från ut avsomen
kontanter.växlas inhelhet mot

följandefår meddelasvärdeautomateranordna spel påTillstånd att om
uppfyllda:förutsättningar är

restaurangverk-hotell- ochmedsambandiskall anordnasSpelet-
serveringstillstånd finns,vilkensamhet för

basbelopp1/6till högst 500får uppgåspelarens insatsvärdet perav-
kr,förnärvarande 5,60spel

insat-tvåhundra gångertill högstuppgåfårvinstenvärdet högstaav-
kr,närvarande 120för 1sen

Spelplats,placeras på varjefårvärdeautomaterfemhögst-
kontanter,växlasvärde fårkr vinstens100 mothögst av-

insat-85skall minstspeleti procentvinsternavärdet motsvara avav-
värde,semas

database-ochtele-kontrolleraskunnaskallspelautomatema genom-
kommunikationssystem,rade

ellertillståndshavarensmedförsesskallspelautomatvarje namn-
kännetecken,något annat

användaskommerintespelautomatenskall kunna attdet attantas-
ochavsedd för,enligt ansökandenändamål ärför något änannat

lo-denråda inomkommergod ordningdet skall kunna attattantas-
skall bedrivas.speletplats därpå denkal eller

tilllämnasfår endastvärdeautomaterspel påanordnaTillstånd att
spelföretag ägs staten.ett avsom
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dåvarande Tips-beslutade den juni 1995 AB15Regeringen att ge
spelSpel, tillstånd anordna påSvenskaABtjänst, vär-attnumera

decem-enligt beslut, den 31Tillståndet gäller,deautomater. t.o.m.nytt
utvärderingvärdeautomater. Enomfattar högst 7 000ber och1999 av

har placerats Viddå värdeautomaterskall ske 5 000verksamheten ut.
och denställts l1997/98 hade 949 värdeautomaterårsskiftet 1 ut per

juli 028.1998 3
Jack framgått ställsvarumärket Vegas. SomSpelet saluförs under

erhåller 35ochpå restaurangägarenrestaurangerautomatema ut pro-
efter avdrag för kostnader. Varjeintäkteröverskottet vär-cent av

deautomatär Spel Sund-hos Svenska itill centraldator ABkopplad en
Lotteriinspektionenfinns hos i Strängnäs.kontrolltenninalbyberg. En

såledesfinnspå centraldatom. Detkan utläsastransaktionVarje en
villkoren förvärdeautomater. Enligtspeletkontrollfullständig av

tillfallaverksamhetenskall överskottetspelet värdeautomatemapå av
ideella föreningar.ungdomsverksamheten hosbarn- ochden lokala

erhåller hanoch återstående insatsvinstspelaren väljerOm att ta ut
kan inlösas på spelställetvärdebevisvärdebevis Dettaautomaten.ett ur

kr kontanter.erhålla högst 100 ispelaren kan dåpresentkort ochmot
dehar kritiserats bl.a.värdeautomatspelförReglerna restau-av

placerade på sina Devärdeautomaterhar restauranger.rangägare som
krmissnöjda med högst 100 vins-spelarnahar anfört bl.a. är attatt av

medfört "svartväxling"haroch dettakontanterfår växlas attattmotten
till någon påvärdebevissäljer sinadvs. spelarnaförekommer, person

kontant.lägre Restau-därvid vissoch erhållerspelstället summaen
ochmed värdebevisframhållitocksåhar systemetattrangägama pre-

Spel, harSvenskaspelanordnaren,Från ABomständligt.sentkort är
utplacerade påfå värdeautomatemahar varit svårtanförts det attatt
attraktionskrafttillräcklighafthar inteVärdeautomatemarestauranger.
medfört kritikharvaruspelsautomatema. Dettabl.a.konkurrens medi
till bam- ochbelopp utlovatssida; defolkrörelsemasockså från som

erhållits.har inteungdomsverksamheten
bruk under två år. Detvarit ihar ärVärdeautomatema nästan up-

synpunkt harallmännasfrån detvärdeautomatemapenbart storaatt
Överskottet verksamhetenfrånautomatspel.jämfört med andrafördelar

har fullständigändamål och det allmännaallmännyttigtgår till ett en
framförtskritikverksamheten. Denkontrollekonomisk över grun-som
tillåtet växladetförhållandet intehuvudsakligen på detdar sig är attatt

sågivetvisvärde kontanter. Detkr vinstensin 100 är attmotän avmer
detpresentkort eftersomframförföredra kontanterspelarna skulle ger

attraktionskraftvärdeautomatemasinnebärvalfrihet. Det attstörre
skullevilket sinkontantbelopp, itillät högreskulle öka turettmanom

fåbli lättareskulle dåökat spelande.medföra Det att automatemaett
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utplacerade och överskott skullestörreett till förmån förgenereras
Ävenbarn- och ungdomsverksamheten. skullerestaurangägama ett

överskott och dessutomstörre slippa del administrativt arbete. Sisten
inte minst skulle högre kontantbelopp motverkaett eller elimineramen

s.k. svartväxling.
Många skäl talar alltså för tillåta högre kontantbelopp.att ett Det

finns emellertid sida saken. Anledningen till presentkortatten annan av
korn ifråga från lagstiftarens sida villeatt undvikavar man automater

liknade penningautomater. Alltsedan de enarmade banditerna för-som
bjöds år 1979 har det varitnämnts genomgående princip hossom en
lagstiftaren så långt möjligt undvikaatt automatspel Skälenom pengar.
härför har varit skydda främst människor frånatt fördärva sinattunga
ekonomi spel.genom

Som har påpekats deti föregående skulle ändring till högreetten
kontantbelopp medföra spelandet på värdeautomater skulleatt öka. Fler
människor skulle spela på Dessutom skulle förmodligenautomatema.
många spelare känna sig benägna öka sina insatser. Vid sådant för-att
hållande ökar naturligtvis också risken för några åsamkasatt större
förluster enligt gällande ordning.än sådanEn utveckling kan sägas
strida de principer för automatspel gälltmot sedan förbudet demotsom
enarmade banditerna infördes år 1979.

finns dockDet skillnader mellan de enannade banditernastora och
ordning med värdeautomater skulle medge inväxlingen motsom en

kontanter lcr500 nuvarande 100 kr. En skillnadt.ex. demot årom att
enarmade banditerna utdelning i direkt från automaten,gav pengar me-
dan värdeautomatema utdelning i form värdebevis kan lösasger av som
in till visst belopp. Det tordemot stå klart att automaterpengar upp
med direktutbetalning medför risk för spelberoendestörreav pengar en

med utbetalningän formiautomater värdebevis. Vidare kunde spelav
på enarmade banditer anordnas antingen i samband med offentlig nö-
jestillställning eller i samband med tivolirörelse eller restaurangrörelse
med serveringstillstånd. Spel på värdeautomater kan däremot anordnas
endast i samband med restaurangrörelse. För spel på värdeautomater
gäller också i till vad gällde för demotsats enarmade banditernasom-

åldersgräns på 18 år. Dessutom går överskottet spelet på vär-en av-
deautomater till allmännyttiga ändamål. Det finns också tidigaresom
påpekats i princip fullständig kontroll värdeautomatema vadöveren
gäller såväl utplacering och indragning den eko-automatemaav som

Överskottetnomiska hanteringen. från de enarmade banditerna tillföll
privata vinstintressen. Det inte heller möjligt för det allmänna attvar

någon effektiv kontrollutöva sig etableringen elleröver den eko-vare
nomiska hanteringen de enarmade banditerna. anfördaDet innebärav

de skäl föranledde förbudetatt de enarmade banditerna tillmotsom
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vidkontantbeloppet vär-höjningfrågagäller idel intestor avenom
deautomatspel.

omständighetfallfinns idetframhållasdock vartbörDet att somen
högsta vinstenvärdetgällerriktning. Dettala ikan motsattsägas av

medaninsatsengångertjugobanditemaenarmades.k.för de varsom
kanDetinsatsen.tvåhundra gångerf.n.värdeautomatema ärförden

attraktivarevärdeautomatemabehovet görahävdasockså attatt av
beträffan-åtgärdernaföreslagnade tidigaregenomförminskar manom

redannämligenkommerVärdeautomatemavaruspelsautomatema.de
jämförtkonkurrenslägebättreirelativtåtgärder ettdessa settgenom

varuspelsautomatema.med
skälövervägandeutredningenfinnerbedömningsamlad attVid en

omfattning änkontantutbetalning i störretillåtabörförtalar att man
behovetvidsärskild viktdärvid fastharUtredningengäller.vad som nu

harUtredningensvartväxlingen.s.k.med dentillkomma rättaattav
omvärldenochintemationaliseringen attökandedenbeaktatockså

kontantvins-medspelgodtarSverigeiutsträckning ännormalt i större
högstavärdetavvägninglämplig är attUtredningen att avter. enanser
inlösaskunnaskallbeloppdettahelaochkrtill 500bestäms attvinsten

försvinna.dännedskullepresentkortHanteringenkontanter.mot av
utplaceringenpåkravsida harfolkrörelsernas attrestsbl.a. avFrån

medtillbegränsadskall restaurangerintevärdeautomater serve-vara
spel påbedrivamiljölämpligväl så attringstillstånd. De att enanser

tveksamhetvisskännerUtredningenbingohallar.värdeautomater är
värdeautomater,utplaceringsornrådet förutvidgningsådaninför aven

Även ikontantutbetalning.ökadförslagettanke påmedsärskilt om
godtag-upprätthållas påkunna ettdock 18-årsbör gränsenbingohallari

ock-för värdeautomaterområdetutvidgningviss synesbart Ensätt. av
spelautomaterantaletbegränsningtill denmed hänsynförsvarligså av

Detvaruspelsautomatema.angåendeförslagutredningensföljer avsom
betänkandesittiIdrottsutredningensammanhanget nämnas attbör i

föreslog1998maj1998:76, i motsva-SOUför livetoch motionIdrott
för-sittidockbingohallari attvärdeautomatermedrande ordning man

vinst.för högstakr000lnuvarandebibehålla gränsslag ville om
värdeau-siginteutredningen motsätta attvillbakgrunddennaMot

förutsättningdockbörbingohallar. Detiplacerasfår ut vara entomater
tid bin-under denbingospel dvs.medsambandsker iautomatspeletatt

bingospelet.tillanslutningdirektilokalmässigtochpågår settgospelet
självstän-bedrivasskallautomatspeletmeningenalltså inte attDet är

lämpligtkanlokaler. attDetoch itider rege-digt på varaegnaegna
tidreglerarbestämmerregeringen närmaremyndighetellerringen som

bör vidarebingospel.med Detsambandautomatspel iför varaoch plats
begränsadimed skerbörja ut-tillbingohallari attutplaceringenså att
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tid. Sammaefter någonutvärderaserfarenheternaochsträckning att
ivärdeautomaterförgällabörvinsterinsatser,fråga etc.regler i om

värdeautomater.for övrigabingohallama som
lagtext500 lq. IhögstvinstbeloppetbörtidigareSom nämnts vara

tvåhundratill högstuppgåfârvinstenhögstavärdetf.n. att avanges
spel ellerbasbelopp1/6 500högstfårInsatsengånger insatsen. pervara
och hög-basbelopptill l/7 000begränsasinsatsenOmf.n. kr 605 öre.
praktikenvinstvärdet ikommergånger insatsenhundratillvinstensta

lcr.bli högst 500att
lotterilagenanförda 27 §med detenlighetföreslår i attUtredningen

delsmed bingo,sambandkan ske ivärdeautomatspeldelsändras så att
insatsenhögstavärdetdelskontanter,växlaskanvärdebevisen mot av

dels värdetprisbasbelopp,numerabasbelopptill 1/7 000begränsas av
insatsen.etthundra gångertillbegränsasvinstenhögsta

Förströelseautomater4.3

enligtspelanordnaTillstånd auto-förslag: attUtredningens
beskaf-sådanspelautomater ärfår intematspelslagen avsomavse

slumpen.beroendehuvudsakligenförlopp ärspeletsfenhet avatt
fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som

spelau-märkningochtypgodkännandeföreskriftermeddela avom
automatspelslagen.enligttomater

anordnan-1982:636i lagenförströelsespel finnss.k.Reglerna omom
mekaniskaspel påsådanapåtillämpasautomatspel. Lagende visstav

ellerallmänhetenföranordnasspelautomaterelektroniskaeller som
ellervinstoch inteförvärvssyfteanordnas ifall geri gerannat somsom

också påtillämpasLagenfrispel påform automaten.endast iVinst av
vilka all-tillplatserellerlokalerisådanauppställning automaterav

uppställninglagen integällertillträde. Däremotharmänheten av
§.trafik lreguljärfartyg ispel påanordnandeellerspelautomat av

ställaautomatspel elleranordna attförTillstånd krävs enuppatt
karak-tillfälligtillställningoffentligvidfalli änspelautomat annat av

därkommundensocialnämnden itillståndFrågor prövastär. avom
avseddspelautomatendär atteller äranordnasskallspelverksamheten

hörtspolismyndighetenmeddelasTillstånd får inte attutanställas upp.
3 §.ärendeti

anord-denbl.a.föreskrivstillståndför attkravengällerdetNär som
föranvändsintespelautomaten annatförskallautomatspel attsvaranar

lokaldenråder inomordninggodavsedd för,denändamål attärän

3-185915
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barn och ungdom intespelet bedrivseller den plats därpå samt att
Vid tillståndsan-delta spelet 2 §. prövninglockas iotillbörligen att av
för spelautomat kom-bedöma riskensocialnämndensökan skall att en

ansökan eller förmedändamålanvändas för änannatatt avsessommer
strid eller bedrivas ii 2 §kan kommaverksamheten äga motattatt rum

skallungdom. Vid prövningenför barn ellerolämpligmiljö ären som
spelautomater för vilkalämplighet, antaletsökandenssärskilt beaktas

eller platsens ända-beskaffenhet lokalenssöks, spelenstillstånd samt
automatspel fårTillstånd anordnabelägenhet §.och 4målsenlighet att

tider spel-ålder för tillträde ochföreskrifter lägsta närförenas med om
förföreskrifter behövsandrabedrivasverksamheten får attsamt som

bristande ordning eller be-förorsakarspelverksamhetenmotverka att
ungdom 5 § st. Detför barn eller lolämpligmiljö ärdrivs i ärsomen

lagen ochefterlevnadentillsynsocialnämnden överutövar avsom
uppkom-tillståndsbeslutetdet efter§.föreskrifter 7 Ommeddelade

socialnämndenspelverksamheten fårtill följdmissförhållanden avmer
får social-st. Vidareföreskrifter 5 § 2ändrademeddela ellernya

stridautomatspel har anordnats itillståndåterkallanämnden motett om
förföreskrifter, spelautomatenmeddelade använtseller2 § mot om
förförutsättningarellertillståndetändamål änannat annarsavser om

få till-Socialnämnden har§.föreligger 6längre rätttillstånd inte atti
spelau-automatspel anordnas ellerplatser därde lokaler ochträde till

från deninfordra upplysningaruppställdafinns samt atttomater annars
fåst.7 § 2 Förställaeller låtitanordnar spelet attautomatenuppsom

social-fårför få upplysningaroch platsertillträde till lokaler attsamt
biträdetillträde, anlitabereda sigförnämnden förelägga vite attsamt,

oaktsamhet anordnarelleruppsåtligen8 §.polisen Den avsomav
ellerstrid §spelautomat i 3låter ställaautomatspel eller motupp en

tillringa,gärningen inteföreskrifter döms,meddelade ärbryter mot om
månader 9 §.fängelse högsteller iböter sex

det fö-gällt främsthar kritikenautomatspelden här attFör typen av
olämpliga miljöer.spel förekommer ispel ocholagligtrekommer att

pokermaskinerpå s.k.spelbl.a. iolagliga spelet bestårDet om pengar
dåspelaren kommerSpelanordnaren och överensfruktmaskiner.och

kombinationer.erhållandet vissaskall utgå vidpenningvinsteratt avom
skyddslag-socialautomatspelslagenlagtextenframgårSom är enav

mil-olämpligauppkomstensyfte motverkatillstiftning har att avsom
framgårundersökningarutredningensoch ungdomar. Avför barnjöer

storstadsregioner-främstproblem, iförströelsespelen utgör stortettatt
riskeraroch därmedekonomiförstör sinungdomarmångaattna genom

lagstiftningen påsåledes angelägetkriminalitet.i Detdras in attäratt
ändamålsenlig.ochtydligområdet äri
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direktivenI utredningen skall lämna förslag till hur lotte-attanges
rilagen och automatspelslagen kan föras lotterilageni samtsamman ge
förslag till bestämning och reglering automatspel. Kritiken motav nu-
varande ordning bl.a.går på lagstiftningen svåröverskådlig,ut att är
svårtillämpad och uddlös. Enligt utredningens mening det dennaär mot
bakgrund värde, särskilt på automatspelsområdet, åstad-stort attav
komma envenhetlig reglering. Från kommunernas sida har ställt sigman
tveksam till integrering automatspelslagen i lotterilagen ochen av me-

det finns risk lagstiftning med central till-nat att att en gemensam en
synsmyndighet skulle minska kommunernas inflytande med allvarliga
sociala konsekvenser följd. Utredningen det angelägetärattsom anser

bibehålla starkt kommunalt inflytande beträffande automatspel.att ett
Utredningen dock den meningen detta mycket väl kan ske in-är attav

för lag automatspel och förordar lotte-attom ramen en gemensam om
rilagen och automatspelslagen sammanförs lag. Utredningeni läggeren
dock fram något förslag härominte återkommer till frågan iutannu
slutbetänkandet. betyder samtidigt de framlagda förslagenDet att nu
från lagteknisk synpunkt bör behandlas provisorium.ettsom

förekommer i utsträckning spelSom pånämnts storovan om pengar
spelautomater för s.k. förströelsespel. naturligtvisDet praktisktär

förhindraomöjligt helt spelare och spelanordnare avtalaratt att om
tillpenningutbetalning i anslutning spelen. utredningenDäremot anser

utsträckning kan eliminera föri risken dylikt illegalt spelatt storman
förhindra tillstånd för denatt att automater typgenom ges av som po-

kennaskiner dvs. där spelförloppet till huvud-representerar, automater
saklig del beroende slumpen. förbud förFrågan sådanaär auto-av om

har tidigare lagstiftningssammanhang bl.a. sambandi iövervägtsmater
med automatspelslagenändringar i år prop. 1989/90:46,1990 SFS

fram till införandet1990:104. ledde bl.a. bestämmelsernaDetta iav
4 socialnämnden vid tillståndsprövningen skall bedöma§ riskenattom
för spelautomat används för ändamål medänatt annaten som avses
ansökan beakta beskaffenhet.och särskilt spelens Föredragande stats-
rådet anförde därvid bl.a.

inledningsvis har berörtSom har det illegala spelet på vissa
omfattningplatser sådan det angelä kommaäratt att ytterst et att

till med denna verksamhet. Från finns starkarätta enna synpun
skäl talar för förbjuda spelautomater särskiltatt är ägna-som som
de hasards falför el. För vissa där det inte finns någon egentlig

för skulle förekommarisk oti låtet spel skulle dock sådantatt ett

lglenerelltförbud alltför långtgående. Därtill kommer svårig-vara
utforma eventuell förbudslagstiftning tillräckligtpåeten att etten

effektivt sätt.---
Med hänsyn till det anförda har funnit generelltjag någotatt

förbud automatspel införas. ställetinte bör I ärmot Pipervissa av
öreslås föredra.den lösning i promemorian innebärDenattsom
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använda denoch möjligheternakonstruktionelautomatens attatt s
för-Enligtvid tillståndsprövningen.beaktasskallför asards

hänsyn tillvid prövningenndighetentillståndsmskalslaget ta
för ändamålanvändas änrisken för annatattaratenatt ommerap

beskaffen-skall spelensbedömningVid dennaavseddden är or.
kunnaskal således hänsynsärskilt. Vid prövningenbeaktashet tas

särskilt adspelautomatgäller ätill ansökan är att an-somenom
användserfarenhetsmässigthasardspel ellerförvändas ta0som

spe1.---sådantför
s.k. pokerrna-framför allt dedetredanhar ärJag nämnt att

lämpadesärskiltdekonstruktionsådanhar ärskinema attensom
ellerockså iochspelför otillåtetanvändasatt mersomom pengar

för sådanttill användninkommerorganiserade formermindre
speletdet illegaomfattningtill denMed hänsynspel. up-asom
förslag bliresultatet mittpraktiskafått bör detharpenbarligen av

medde-börprincip intesådana itillstand apparatersom avser
as.

lagstiftningsingri-har 1990 årshar kunnatutredningenSåvitt utröna
förströel-spelet pådet illegalaminskningmedfört någonpande inte av

o.dyl. torde vis-pokerrnaskinertill spel påtillståndNyaseautomater.
tillkvarstårutsträckning.nämnvärd Däremoti någonserligen inte ges

regel tidsbegränsa-intetillstånd. imeddelade Dessadel tidigare ärstor
grundendenske enbart påkunna attåterkallelse har intede och ansetts

ändringarefter års1990föreliggertillstånd inteförförutsättningarna
RÅ till gällandesåledesviktigasteref. 10. Det att1995 är att senu

4.6.detta avsnitt DettillåterkommerUtredningenupphävs.tillstånd
skalltillstånd intemarkeratydligarelagtextenockså viktigt i attär att

möjlig-bör vidareifrågavarande Det öppnasför typ.automater avges
med-bestämmerregeringenmyndigheteller attför regeringenhet som

börmärkning. Dessutomtypgodkännande ochföreskrifterdela om
till-lagenscentral tillsynuppgiftfå i överLotteriinspektionen utövaatt

4.5.detta avsnitttillåterkommerUtredningenlämpning.
iparagraf, 3införandet auto-föranlederFörslagen aav en ny

matspelslagen.

Lottförsäljningsautomater4.4

förslagnågralämnar inteUtredningenförslag:Utredningens omnu
frå-slutbetänkandet tillåterkommer ilottförsäljningsautomater utan

slumpvalsgeneratormedutrustadelottförsäljningsautomatergan om
tillåtas.skallelektroniskt minneeller

automatspelentillgammaltsedan interäknasLottförsäljningsautomater
dessamöjligt påmening intespel vanlig automater.i äreftersom något
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lottförsäljningsautomat enligt lotterilagen s.k. egentligtEn utgör ett
Denlotteri. skall förse deltagaren med lottsedel antingen ären som en

gällande lotterilag elektroniska lottför-vinstlott eller nitlott. I ären nu
tillåtna.säljningsautomater inte 4 § andra stycket lotterilagenI anges

nämligen förutom skall förse deltagaren med lottse-att automaten en-
får meddel lottförsäljningsautomaten inte utrustad slump-att vara en-

elektroniskt Anledningen härtillvalsgenerator eller minne.ett var, en-
ligt uttalades 1993/942182 lottförsälj-vad i 23, "attsom prop. s.

förväxling liknar" demed sådan utrustning tillningsautomater vär-
deautomater infördes.som

få bedrivafolkrörelsemas sida har framförts önskemålFrån attom
lottförsäljningsautomater.försäljning lotter elektroniska Manav genom

tillhanda-har anfört Oasis-automaten,denatt automat avser, somman
fördelningen lotterelektroniska skraplotter, i frågahåller inte om av

elektronisktslumpvalsgenerator eller något minne.påverkas någonav
för hålla redafinns används endast påiDet minne attautomatensom

sålda osålda lotter.och
denlottförsäljningsautomat Oasis och kanfungerar dåHur typen av

betraktas spelautomati någon mån som en
också kankopplad till dels huvuddator,Varje ärautomat somen

centraldator. Centralda-fungera lottförsäljningsautomat, dels ensom
ochinnehåller bl.a. slumpvalsgenerator,minne, sä-torn programvara

förhandsdras centraldatom på såikerhetsutrustning. Lottema sätt att
lotterbestämmer vilkaslumpgeneratom och ärsomprogramvaran

vinstvärderespektive nitlotter, åsätter vinstlottemavinstlotter samtett
förhandsdra-nummerordning. Efter det lotternalägger lotterna i attut

försäljningstenninal.härom till respektive Detgits sänds information
lottförsäljningsautomat/terrninal lag-finnsenda iminne är ettensom

lottligger i centraldatom. Närringsminne. Själva slumpmomentet en
lotteriet, likhetförbrukad och kan inte komma åter i ihar denköpts är

gäller vanligt lotteri.vad imed ettsom
väljainnehåller tolv olika lotterier för lottköparenVarje attautomat

och väljersedelinmatareLottköparen sin insats viamellan. gör se-en
den lottlott tilldelas sedanlotteri han vill köpa Handan det somen

får lotte-således påverka vilken lott han iligger och han kan intepå tur
ellerskännen han han har vunnitskrapa påriet. Genom att omser om

kan han vinsten påhan erhållit nitlott. Om han vinner antingen satsaen
han vinst får haneller välja sin vinst. sinlotter Tar ettatt ta ut utnya

kan hämtahan vid mindre vinstervinstbevis utautomatenur som --
skickar till lotterianordnarenspelstället eller- vid högre vinster inpå -

till honom.därefter distribuerar vinstensom
liklottförsäljningsautomat till dethärDen vär-är yttretypen enav

det inteligger på den tekniska sidandeautomat. Skillnaden attgenom
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på på värdeauto-går spela på Oasis-automaten sättatt ensamma som
finns i själva spelautomaten ochvärdeautomatImat. ett programen

spelet,påverka speletspelaren kan i viss mån att stoppat.ex.genom
storlek sin dubbla"hålla" spelet eller välja insats att t.ex.genom

lottköparen/spelaren dock skillnaden mellan de olikadenna. måsteFör
framstå förhållandevis liten;funktioner singörautomatemas mansom

värdebevis. honom kan det ocksåerhåller vid vinst Förinsats och ett
liknar varandra till detvilseledande Detautomattypema yttre.vara om

vinståterbetalningsandelen betydligtsammanhanget påpekasbör i äratt
för värdeautomaten.lottförsäljningsautomatenlägre för än

förändringar frå-det föregående föreslagit iUtredningen har i stora
dennavaruspelsautomater.såväl värdeautomater Det är motsomga om

klartecken tillsamtidigt börbakgrund tveksamt typ avge en nyom man
Ställ-det liknar värdeautomaten.tillåtminstone yttreautomat som

finns underlagfall ske detbör i inte innanningstagandet i frågan vart
avseende påspelmarknadens utveckling medför bedömning nyaaven

behandla denna frågakommer iUtredningentekniker bl.a. Internet. att
teknik för lottför-då till fråganoch återkommerslutbetänkandet om ny

säljningsautomater.

kontrolltillsyn ochFöreskriftsrätt,4.5

eller den myndighetenRegeringenUtredningens förslag: rege-som
föreskriftsrätt frågagenerell ifårbestämmerringen auto-omen

får begränsningarFöreskriftemaenligt lotterilagen.matspel avse
från allmänbedrivas påverksamheten skallförbehövs ettattsom

lämpligtsynpunkt sätt.
till-centrala tillsynenskall denLotteriinspektionen överutöva

meddelatsföreskrifterautomatspelslagen och delämpningen somav
med stöd lagen.av

automatspelsmark-utvecklingen påframgåttföregående hardetAv att
medfört tillämpningen lotteri-teknikvadnaden främst att avavser --

detaljrikedom.grund lagens Motpålagen försvårats, inte minst storaav
ochlotterilagensstarka skälbakgrund finns detdenna över auto-att se

lotterilagsutred-direktiven tillkonstruktion.tekniska Imatspelslagens
till tek-lämna förslagutredningen skallhar ocksåningen attangetts en

möjligtlotterilagenhurlagstiftningnikoberoende att omangegenom
föreskrifter lägremed påkombinationtill ramlag ikan omformas en

lag.nivå än
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Utredningen har det föregående föreslagiti delegation före-av
skriftsrätt bestämda avseendeni vissa se avsnitt 4.1 och 4.3 14samt
och lotterilagen och automatspelslagen.25 3 § Utredningen åter-a
kommer slutbetänkandet till frågan utformningeni ramlag.om av en
Enligt utredningens mening finns det emellertid- med hänsyn till bl.a.

förutse tekniskasvårigheterna den utvecklingen anledningatt att re--
dan förinföra också generell regeringen eller myndigheträttnu en som

bestämmer meddela föreskrifter fråga automatspel.regeringen iatt om
Föreslqiftsrätten bör gälla begränsningar behövs för verksam-attsom

allmänheten skall bedrivas på från synpunkt lämpligt sätt.ett
föreskriftsrättenfinns anledning räkna med i utsträck-Det att stor

ning kommer ligga på den centrala förvaltningsmyndigheten inomatt
lotteriområdet, Lotteriinspektionen.dvs. Det Lotteriinspektionenär

centrala tillsynen lotterilagen. har inspektio-har den Däremotöversom
tillsynsbefogenheter enligt automatspelslagen.inte några Om in-nen

spektionen, tilläggs föreskriftsrätten i fråga spel enligt den lagen börom
Ävencentral tillsynsbefogenhetinspektionen också på området.ges en

får befogenhet.andra skäl talar för inspektionen sådan Som haratt en
framgått tidigare redogörelsen för förhållandena förströel-den påav

förseautomatsidan behöver omfattande åtgärder vidtas komma tillatt
då lämpligt dessa åtgärder kan samord-med problemen. Deträtta är att

centralt.nas
tillståndsgivning, tillsyn och kontroll övrigtVad gäller i auto-av

matspel utredningen det inte krävs några lagändringar ochattanser nu
återkommer till detta i slutbetänkandet.

paragrafförslag föranleder dels införandet iUtredningens av en ny
lotterilagen 37 §, dels ändring i automatspelslagen.7 §ena

Gällande tillstånd4.6 -

Övergångsbestämmelser

bl.a. längre blir möjligt fåUtredningens förslag innebär det inteatt att
tillstånd anordna spel på vissa gäller delsDettyper automater.att av
varuspelsautomater beträffande vilka det finns inte obetydlig risk atten
de kommer användas för spel direkt eller indirekt-att om pengar,-
dels beskaffenhetförströelseautomater sådan spelets för-är attsom av
lopp huvudsakligen beroende slumpen. klartext innebär dettaIär av
beträffande betalar smyckenvaruspelsautomatema att automater utsom

för inväxling kontanter blir tillåtnao.dyl. kan användas intemotsom
och beträffande förströelseautomater pokermaskiner, fruktmaskineratt
o.dyl. blir tillåtna.inte
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skall gällande till-frågan hur behandlaFörslagen aktualiserar man
tillstånden begränsade till tvåvaruspelsautomatemastånd. frågaI ärom

löper tidsbegräns-tillstånden för förströelseautomatemaår medan utani
sistnämndamöjligt låtatidigare framhållits intening. Det attär som

för tillstånds-Någon möjlighetvidare begränsning.tillstånd löpa utan
lagstift-med stöd gällandeåterkalla tillståndenmyndigheterna att av

tordedet föregåendeutredningen redovisat ide förslagning och som
RÅ ref. finnsrättsfallet 1995 10. Detbakgrundinte föreligga mot av

utveckla detta något.häranledning att
återkallas tillståndshava-får tillståndlotterilagenEnligt 51 § ett om

meddelatsföreskrifter harlagen ellerföljer föreskrifterna iinte somren
längreför tillståndet inteförutsättningarnalagen ellermed stöd omav

återkallas hu-får tillstånd på iautomatspelslagenfinns. Enligt 6 § ett
RÅ ref. fannrättsfallet 10 Regerings-1995grunder. Ivudsak samma

förströelseautomater kun-spel på intetillstånd anordnarätten attatt ett
förlag föreskrivna villkorengrunden de ipå dende återkallas enbart att

målet hadehade skärpts.tillstånd sedermera Isådantmeddelande enav
pokermaskiner och-på bl.a.tillstånd till spelnämnd lämnatkommunal

beslutetavsnitt 43-år 1990 selagstiftningen skärpts omprövatsedan
sådana maskiner. Enligtskulle gällatillståndet intebestämtoch att

återkallelse på den grundensådanmöjlighetfannsnämnden göraatt en
förelåg. Regeringsrättenlängreför tillståndet inteförutsättningarnaatt

de åter-övergångsbestämmelsemakonstaterade det i attatt nyaangavs
tillstånd beviljatsbeträffande deskulle gällakallelsereglema ävenl som
faktiska förhållandenatillstånd, deikraftträdandet.före Att utan attett

lagstiftaren velatskäletendast detåterkallasskulle kunnaändrats, attav
tillståndspröv-vidframtiden skulle iakttasförrestriktivitetstörreatt

konfliktkomma iframhöll Regeringsrätten,emellertid,skulleningen
förvaltningsrättsliga be-gynnandeåterkallelseförmed principerna av

tillämpade prin-med hittillsi stridlagstiftaren hadeslut. Om avsett att
defrågaskett iändringomprövningmedgeciper även attutan omen
tillkommaborthade detta enligt Regeringsrättenförhållandenafaktiska

anfördelagstiftningsärendet. Regeringsrättenuttryck i samman-som
säkerhetsskäl på-tvingandedet inte påståttsfattande bedömning attatt
borde ske därförtillståndet, sååterkallelseomedelbarfordrade attaven

eller nå-meddelandet tillståndetvilseledd vidblivitnämnden attatt av
Följ-förelegat.omedelbar återkallelseskäl förlika viktigtgot annat en

återkallelse meddelas endastkunde, enligt Regeringsrätten,aktligen en
medgav inteoch dessagrundernaautomatspelslagen angivnade attpå i
lag föreskrivnagrunden de ienbart på denåterkalladestillstånd attett

sedermera skärpts.tillståndsådantför meddelandevillkoren av
uttryck-möjligtdet inteframgår såledesrättsfallet är att utanAv att

ifrågavarandetörvaltningsbeslutgynnandeåterkallalagstödligt ett av
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slag det inte finns mycket starka skäl såsom tvingande säker-om
hetsskäl. Enligt utredningen det givetvis- tyngdenär de skäloavsett av

kan åberopas för omedelbart ingripande angelägetett så-som att ett-
dant ingripande tydligt lagstöd.ettges

Den lagstiftning aktualiseras bör innebära antingen gällandeattsom
tillstånd upphävs direkt lagbestämmelsema eller tillstånds-attgenom
myndigheten efter prövning i varje enskilt fallrätt upphävaattges en
tillstånd strider lagen.motsom

Lagstiftningsåtgärder detta slag kan emellertid inte tillgripas utanav
vidare. frågaDet sådana begränsningarär i enskilda förvärvadeom av
rättigheter måste beakta reglerna fri- och rättigheteratt bl.a.iman om
regeringsfonnen RF och lagen 1994:1219 den europeiska kon-om
ventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande frihetema. Också de EG-rättsliga aspekterna måste be-
aktas.

intresseAv i RF i första hand kap.2 reglerarär 18 § skyddetsom
för egendomsrätt. Bestämmelserna i paragrafen innehåller dels ett
skydd expropriation eller sådant förfarandemot att tving-annatgenom

avstå egendom, fastsåväl lös, dels skydd rådighetsin-ett motas som
skränkningar dock bara gäller fast egendom. Skyddet innebär attsom
ingrepp fårinte ske det krävs för tillgodose angelägna all-närutom att

intressen och skallersättning betalas förmänna förlusteratt som upp-
kommer på grund ingrepp.ettav

förevarandeI fall det fråga rådighetsinskränkning;är närmast om en
tillståndet återkallas får tillståndshavaren inte använda sin egendomom

sådani verksamhet tillståndspliktig.automatema Det harären som- -
emellertid diskuterats återkallelse tillstånd skulle kunna jämstäl-om av
las med tvångsöverföring egendom jfr SOU 1996:176 100. Attav s.
bestämmelserna i 2 kap. skall18 § RF så vidsträckt tillämp-ettges
ningsområde tillstånd förevarande slag omfattas skyddetatt motav av
egendomsöverföring kan inte utläsas lagtexten och hellerinteav av
förarbetena se SOU 1993:40 del A 46 och ff.89 samts. prop.
1993/94:117 ff. och15 49. Utredningen bedömningengör atts. para-
grafen inte tillämplig förevarandei fall.är

Ett skydd för enskild äganderätt gäller också enligt artikel 1 i
tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Artikeln har följande lydel-
se:

Varje fysisk eller juridisk skall ha till respekt för sinrättperson
egendom. fårIngen berövas sin egendom deti allmännasänannat
intresse och under de förutsättningar i lag och folk-isom anges

allmänna grundsatser.rättens
Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte rättstats atten

genomföra sådan lagstiftning finner nödvändig förstaten attsom
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överensstämmelse med detegendom inyttjandet visslera avre
skatter ellersäkerställa betalningföreller attmännas intresse av

ocheller böterpålagorandra v1ten.av

Återkallelse fleraverksamhet har iekonomiskbedrivatillstånd attav
artikelnsfalla underStrasbourgEuropadomstolen ifall ansettsav

europeiskrättigheter iMänskligaDanelius,tillämpningsområde se
rättsfalletbl.a. Tref.. intresseoch 326 Av är1997, 317praxis, s.

dom den juliEuropadomstolens 7SverigeAktiebolagTraktörer mot
tillstånd påindragningFallet gällde159.Vol. att1989, Ser. A re-av

förelåg in-fann detDomstolenalkoholdrycker. ettattstaurang servera
artikelnstycketandraegendomutnyttja sinbolagetsi rätt att avgrepp

intresse.till det allmännashänsynmedtillåtligtansågsingreppetmen
troligtdetdomstolenutbildats i ärden praxisbakgrundMot somav

automatspel skulleanordnatillståndåterkallelse att ansesävenatt av
tillämp-faller inomnyttjanderättsinskränkningsådanutgöra somen

finnstidigare harstycke. Somartikelns andra nämntsförningsornrådet
förströelseautomaterförbjudaallmänintressestarktdet att somett av

för ille-utsträckningslumpspel. används iSådana storautomaterutgör
olämpliga mil-till skapadärigenomoch bidrarspel attgalt pengarom

Även starkt allmä-sålunda finnsdetungdomar;för ettsärskiltjöer om
konven-skallför ingreppettillräckligtdetta intenintresse attär anses
Europa-de principerskall enligtallmänintressettionsenligt utan som
Enintresse.enskildedentillämpar ägarensdomstolen vägas mot pro-

balans interimligOmsåledesskallportionalitetsbedömning göras. en
skallbedömningenVidartikeln.stridakan ingreppetföreligger mot

och till övrigaersättningtillerkännsenskildedentillhänsyn om-tas om
320. IDanelius,seskerunder vilka ingreppetständigheter a.a. s.

enskildes intressedenmeningutredningensenligtfall kanförevarande
inteförströelseautomaternaifrågavarandeanvända defå fortsättaattav

det knappastkanframhållitstidigareSomsärskilt tungt.vägaanses
spela påhos spelarna automatintresse attfinnas något nämnvärt en

någonoch inteslumpenbestämsspelförloppmed gerett somavsom
medräknadärför inte kunnatordespelanordnar sådantvinst. Den som

verksamhetenverksamheten. Omekonomiskt utbytenågot större av
intressebli Detdäremotutbytetkan stort.penningvinsterinbegriper

spelillegaltföranvändasåpåföreligga automatemakan sättattsom
intresseavvägningen.vidbeaktasgivetvis intekan dock

hindrarkonventionen inteslutsatsenfram tilllederanförda attDet
p bring-förströelseautomaternaifrågavarandeför detillståndgällandeatt

fördet ochbör ihärför. Vidareutgårersättningupphöra attutanattas
omedelbarupphöra iskalltillståndenföreskrivamöjligtsig attattvara

dockfinnsavseendetdetikraftträdande. Iändringslagenstillanslutning
Övergångsbe-imöjligttorde inteproblem. attpraktiskt Detett vara
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stämmelsema på tillräckligt tydligt särskilja vilka förströel-ett sätt
seautomattillstånd skall upphöra gälla vid ikraftträdandet ochattsom
vilka skall leva vidare. själva verket föreskriftsfoimenI är översom
huvud särskiltinte väl lämpad för sådan särskiljning. endaDentaget en
framkomliga i övergångsbestämmelsema föreskri-vägen attsynes vara

samtliga tillstånd upphör vid tidpunkt och låtaviss allaatt ärva en som
intresserade fortsätta verksamheten söka tillstånd. Medatt nyttav en
sådan ordning kan tillstånden inte upphöra i samband ikraftträdan-med
det övergångsperiod behövs på åtminstone halvår. Om lagenutan etten

kraftträder i den juli börl 1999 övergångsperioden med hänsyn till
bl.a. sträcka sig bit in på år lämpligen2000,sommarsemestrar t.o.m.en
utgången månad. Med hänsyn till det illegala spel före-av mars som
kommer har utredningen det möjligt åtminstone iövervägt är attom
fråga vissa få till stånd snabbare avveckling.automatertyperom av en

möjlighet skulleEn kunna ellerregeringen myndighetattvara ge som
bestämmerregeringen meddela föreskrifter innebär till-rätt att attsom

stånd vissa angivna förströelseautomater slump-närmaresom avser av
spelskaraktär skall upphöra gälla vid tidigare tidpunkt. Utred-att en

har dock förningen inte lägga fram sådant förslag.någotstannat att
hittills sagda har gällt tillståndDet avseende förströelseautomater.

När det gäller varuspelsautomaterna tillstånden f.n. tids-är nämntssom
begränsade till två år. Om något ingrepp befintliga tillståndinte igörs

dessa får gälla tillståndstiden torde det uppkommainte någonutan ut
konflikt med Europakonventionen. kan visserligen hävdas spel-Det att
anordnarna har haft anledning räkna med få fortsätta den verksam-att
het med tillståndet och således förnyade tillstånd. Det ärsom avses
tveksamt tillämpningsområdet för Europakonventionen sträcker sigom
så långt sådana förväntningar omfattas jfr Daneliusävenatt a.a. s.

fall318. bör det efter intresseavvägning finnasI vart utrymme atten
inte förnya tillstånden detta kommer konflikt med konventio-iutan att

Verksamheten med de ifrågavarande varuspelsautomaterna byggernen.
till del på inväxlingsförfarande kontanter uppenbarli-stor ett mot som

står strid med lagstiftarensi intentioner. enskildes berättigadeDengen
intresse sålunda inte mycket starkare fråga förströelseauto-iär än om

detta det allmännasMot står intresse spel kontanter,matema. attav om
i den mån det skall förekomma, skall därförske i avsedda former och
under de förutsättningar lagstiftaren ställt för sådant spel. Ut-som upp
redningen kommer sålunda fram till finnsdet inte något hinderatt mot

låta gällande tillstånd löpa förnyelse sker. Tillräckligatt ut utan att an-
ledning generellt upphäva tillstånden under löptiden föreligger inteatt
enligt utredningens kanmening. dock lämpligt tillstånds-Det attvara
myndigheten i kommande beslut begränsar tillståndstiden så samtli-att

tillstånd har vidlöpt utgången år 2000. För automatägamaut attga av
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börrimligtpåverksamhetenavveckla sättmöjlighet etthaskall att
intevaruspelsautomaterinnehavtillstånd förhaskyldigheten att av

år 2001.vid utgångengälla förränbörja av
omedelbart vidtillämpasbörjareglerna kunnadebörövrigtI nya

bl.a. förbudetgällerjuli 1999. Det motdvs. den likraftträdande,lagens
kontanter.0.dyl.varuvinsterinväxling motav

kap. 20 § RFreglerna i 2berörakorthetutredningen ivillSlutligen
ifår begränsningarparagrafenEnligt rät-yrkesfrihet.ochnärings-om

skyddaförinföras enbartyrkeeller attnäringdriva utöva ange-ten att
ekonomisktsyfte enbartaldrig iochintressen attallmännalägna gynna

föreslårutredningenbegränsningarföretag. Deellervissa sompersoner
näringsfriheten.ibegränsningarhänföra tillföroch sigtorde i attvara

detframgåttemellertid,införsbegränsningarnaföreslagnaDe avsom
nämligenintressen,allmännaangelägna attskyddaförföregående, att

alltförförfrånspelarna,de utsättassärskilt attspelarna,skydda unga
ibegränsningarnaframhållasocksåbörDet attspelincitament.starka

och deområdetgäller på ärredan attdemprincip avmotsvarar som
näringsområden. EG-andraradpåfinnskaraktär ensomsamma

angåendeförhandsavgörandeockså iLuxemburg hardomstolen i ett
myndigheternanationelladeuttalatSchindlerfalletdet s.k. attlotterier

skyddaförbehövsvadbestämma attspelrumtillräckligthar attett som
för-lotteriverksamhet,förbjudainskränka ellerdärvidochspelarna att

medborgarediskriminerarförbudet inteellerbegränsningarnautsatt att
något hin-finnasbakgrund intedennakanEU-länder. Detandra moti

igrundpå EuroparättenellerRFkap. 20 §grund 2påder sig avavvare
begränsningarna.föreslagnainföra deövrigt att
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Författningskommentar5

ändring iFörslaget till lag5.1 om

lotterilagen

14§

stycket skall varuspelsautomaterbestämmelserna förstaEnligt de inya
detskall godkännas påSådana integodkänd automatertyp. omvara av

deeller beskaffenhetenderas beskaffenhetgrund an-av varor somav
kommerfinns obetydlig riskintevänds vinster att automaternaensom
samladdirekt eller indirekt Enför spelanvändasatt om pengar.-

beskaffenhetenalltså på grundvalrisken skallbedömning göras avav
beträffar beskaffen-Vaddelsdels automatemasautomaten, varorna.av

beroendegrad vinstmöjlighetemabl.a. vilkenhet iintresse ärär avav
tordehög grad slumpspelarens skicklighet;respektiveslumpen aven

anledningfinns ocksåför spelför ökad risk Dettala attpengar.omen
upprätthållsdetta avseendeutseende så det ibeakta attautomatemas en

särskiltNågotjämförelse med värdeautomaterna.skillnadtydlig i typ-
typgodkännandetskall inte skegodkännande utan av en au-varornaav

vilkaställningstagande tillinnefattafår normalt etttomat somvaror
förekomma vinster.skall få som

ellerstycket skall regeringeni förstaframgår meningensistaSom av
föreskrif-bestämmer meddelaregeringenden myndighet närmaresom

således skyl-typgodkännande varuspelsautomater. Det ärter enavom
meddelas. Avsik-sådana föreskriftertilldighet för regeringen attatt se

möjligt skall vilkaföreskriftema så långt typer auto-ärten att ange av
obe-fallet bliri det enskildagodkända så prövningär attmater ensom

vilka fallföreskriftemamöjligt får i ihövlig. detta inteOm är enanges
sker enligtdå 46sådan skall ske. Prövningenprövning

25§

för tillstånddet förutsättningstycket punktEnligt första 1 attär au-en
fråga typgodkän-bör gälla itypgodkända. Vadärtomatema omsom

behandlats till 14i kommentarennande har
med tivoli eller lik-sambandspel får anordnas ipunkt 2I attanges

med den förhand nöjesfältalltså förstaspelplats gäller inande. Som
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nöjesattraktioner såsom karuseller,typiska uppsättningentivoli av
marknader, festivalersådanaMed "liknande"skjutbanor 0.dy1. avses

tillräckligttivolikaraktär. givetvis intedelvis har Det0.dy1. är attsom
tivolidelen måste imarknadsnöjen sigenstakadet finns några utan

fast tydligarefår vid behov läggasmed tivoli. Gränsenkunna liknas ett
stycket.föreskrifter enligt andragenom

"kännetecken"med någotpunkt har alternativet5 änI annat namn
dock andra stycket.slopats jfr

fråga Spelplatsföreskriftsrättdelegeras iandra stycketEnligt om
Föreslcriftema kan ispelautomaterna.märkningoch speltid samt av

SpelplatsVad gäller inne-begränsande riktning.utvidgandesåväl som
förföreskriftermöjligtdet blirbär detta bl.a. utrymmeattatt gegenom

bli aktuellt iliknande. kantivolin eller Dettapåspel på andra platser än
kanvilka rimligenbeträffande intevaruspelsautomaterfråga manom

kommer ske.inväxlingmed någonräkna attmotatt pengarav varor
mycket lågtharmed vinsterexempel kanSom nämnas automater som

värde.
speltiduttryckligennågotstycket inteförstaI genomom menanges

bil-tidsfaktor in imed" kommersambanddet i punkt 2att enanges
tider dåske på nöjes-bör kunnavaruspelsautomater inteSpelden. på

med stöd andraregleraskan vid behovfältet övrigt Dettai är stängt. av
stycket.

bestämmelser ifinnsvaruspelsautomatemaVad gäller märkning av
med till-försesskallförslagetstycket Enligtförsta automatema

detmotiveringenanförts den allmännai ärSomståndshavarens namn.
fall därdet finnsdock uteslutaskan intesker.viktigt så Det attatt en

andra stycketFöreskriftsrätten enligtonödig.framstårmärkning somi
bestämmelserfrån dessamedge undantaganvändas förkan att enom

Å finnas behovandra sidan kan detonödig.märkning framstår avsom
framgårtydligtså detmärkaskyldighetinföra attautomatemaattatt en
möjlig-andra styckettypgodkänd. Bestämmelsen iäratt automaten ger

behöver intemärkningsskyldighet. Skyldighetensådanhet införaatt en
beträffande vilkainriktas på sådanakangälla generellt automaterutan

märkning.påtagligt behovkontrollsynpunkt finnsdet från ett av

27§

anord-spelettillstånd fårtillagtspunkt harförsta stycket 1I att ges om
sambanduttrycketbingospel. Avsiktenmedsambandi är attnas

tid dåunder denfår pågå baraautomatspeletsåmed" skall förstås att
bingospel pågår.

l/7 bas-till 000ändrats från l/6 500högsta insatsenpunkt 2 harI
belopp.
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Enligt punkt 3 skall värdet högsta vinsten till högst hundrauppgåav
gånger tidigareinsatsen tvåhundra gånger insatsen.mot

I punkt har förutsättning för5 tillstånd vinster-angetts atten ny som
betalas i form värdebevis.utna av

27a§

paragrafen,I regeringen eller myndighet regeringenärsom ny, ges som
bestämmer generell i fråga automatspel meddela före-rätt atten om
skrifter avviker från lagens bestämmelser. förutsättning här-Somsom
för gäller dels töreskriftema innebär begränsningar, dels be-att att

förgränsningarna behövs verksamheten skall bedrivas på frånatt ett
allmän lämpligtsynpunkt sistnämnda rekvisitet frånDet hämtatsätt. är

Avsikten föreskrifterna10 skall motverka förautomatspelär att att
med sig skadeverkningar ekonomisk, social eller personlig jfrnaturav

1981/82:17O framhållits118 Som i den allmänna motive-prop. s.
ringen kan det lämpligt spel värdeautomater sambandpå i medattvara
bingospel regleras med stöd denna paragraf.närmare av

2s§

paragrafen har den ändringen varuspelsautomaterI gjorts ävenatt om-
fattas förkrav på tillstånd innehav.av

29-31 §§

paragrafema har gjorts följdändringar med anledning änd-I 28 §attav
förså varuspelsautomater i princip omfattas krav på tillståndrats att av

innehav.

37a§

Paragrafen, innehåller förbud till kontanter växlaär ett mot attsom ny,
kontanter.vinster Förbudet riktar sig inte barautgörs änannatsom avi anordnaren också den innehar där lotterietden platsmot utan mot som

tillhandahålls eller bedriver näringsverksamhet där. Med någonattsom
innehar plats bara innehav grund äganderättinte på utanen avses av
också innehav grundpå nyttjanderätt e.d. Med plats lo-ävenav avses
kal.
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i47§
ändratsmed anledning 28 §följdändringarparagrafen har gjorts attI av

tillstånd förkrav på in-omfattasprincipvaruspelsautomater iså att av
nehav.

54§

förbudetdvs.straffbelagts brott 37 attpunkt har mot3I mot aen ny
medföljdändring gjortsharVidarekontanter.växla vinster mot an-en
omfattasi principvaruspelsautomaterändrats så28 §ledning attattav

för innehav.tillståndkrav påav

lagenändring itill lagFörslaget5.2 omom

automatspelvisstanordnande av

3a§

till-huvudregelstycketförstai attparagrafen,I är somangesny,som
beskaffenhetsådanspelautomater attfårstånd inte är spe-som avavse

till-Avsiktenslumpen.beroende är atthuvudsakligenlets förlopp är av
där-fruktmaskinerochpokermaskinerför s.k.skallstånd inte menges

det så-krävsskall kunnatillståndflipperspel. Förför attemot t.ex. ges
för huravgörandeslumpenoch inteskicklighet ärspelarensledes att

gå.spelet kommer att
typgodkännandebeträffandeföreskriftsrättdelegerasstycketandraI

förmöjligtblir alltsåförströelseautomater. Detoch märkning rege-av
krav påinförabestämmerregeringenmyndighet attellerringen som

åtgärder.sådana

7§

Lotteriinspektionenoch innebärstycketförstaBestämmelsen i attär ny
tillämpning.lagenscentrala tillsynentilläggs den över
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Kommittédirektiv

Översyn lotterilagstiftningenav

1997:112Dir
regeringssammanträde den oktober 19979vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

lotte-tillkallas med uppdragutredaresärskild göra översynEn att aven
huvudsakskall i1000. Utredarenrilagen 1994:

hurlagstiftningteknikoberoendetillförslaglämna att angegenomen-
kombinationramlag iomformas tillkanmöjligtlotterilagen enom

lotterilagens de-ellerlaglägre nivåföreskrifter påmed överän seen
tillämpningsområdenochbegreppfinitioner,

anord-1982:636och lagenlotterilagentillförslag hurlämna om-
lotterilagenföras iautomatspel kannande visst samt gesammanav

automatspelregleringochtill bestämningförslag av
till EG-rättenlotterilagen behöverutreda anpassasom-

bedömaochspel Internetutvecklingenanalysera över omm.m.av-
förhindra spel In-finns behovdet övermöjligt ochdet attär avom

utlandet.fråntemet m.m.

lotteriverk-ochfrån spel-överskottetgrundläggande principenDen att
ändamål liggereller allmännyttigaallmännatillfalla detskallsamhet

hästsportenförförutsättningarnamellan ochfast. Fördelningen staten,
be-skalllotteriverksamhet inteochbedriva spel-folkrörelsernaoch att

handlas.
oktober 1998.denslutfört lskalluppdragUtredarens senastvara

lotterilagbehovetBakgrund och nyav en

januarikraft den 1trädde i1994:1000lotterilagengällandeDen nu
och1993/94:4l5rskr.1993/94:KrU32,bet.1993/94:182,1995 prop.

lotterilag.års1982ersatte
Utgångspunkten iförbudslagstiftning.principLotterilagen iär en

ellerdet medgesförbjuden,lotteriverksamhetlagen ärär att mermen
och lotterier.spelför olikalångtgående undantagmindre typer av
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kraftändringar lotterilagen trädde i den januari prop.Vissa i l 1997
l996/97:7, bet. 1996/97:KrU2, rslq. 1996/97:41, 1996:1168.SFS

främst lagen frågaSyftet med dessa ändringar åtgärda brister i iattvar
begreppen lotteri och automatspel. l propositionen attom angavs en

lotterilagen, den baraövergripande måsteöversyn göras trots attav va-
kraft under kort tid.rit i

produktertekniska utvecklingen och utvecklingen inomDen av nya
finns behovspelbranschen det ständigt lotterila-gör attatt av anpassa

detaljerad lagens defi-till spelformer. och mångaLagen är avgen nya
förrelativt innebörd, vilket medför svårigheter till-nitioner har snäven

synsmyndighetema.

Utredningsuppdraget

strukturLagens

krav ochuppbyggd efter tillämpningsområden, begrepp,Lotterilagen är
teknik ochflera fall anpassad till den utrustningdefinitioner. iDen är

för tillkomst.och tillgänglig vid tidpunkten lagens Denkändsom var
framtiden kon-detaljrikedom. Lotterilagen måste ihar vidare stor vara

har möjlighet dentillsynsmyndighetstruerad så ansvarig mötaattatt
löpande uppstår behovutvecklingen detsnabba tekniska utan att av

tillskall lämna förslag hur lotte-lagstiftningen. Utredarenjusteringar i
för lagen skallteknikoberoende. Mycket talarrilagen kan göras att ut-

skall utredaren tek-ramlagstiftning. Alternativtformas göra enensom
medoch tillämpningsområdendefinitioner, begreppnisk översyn av

dessaeller föreslå kombinationlotterilagens nuvarande struktur, en av
med föreskrifterramlag kopplasmöjligheter. måsteEn attsamman

skall redovisas.respektive nackdelarnameddelas Förpå sätt.annatett
skall utformas så denlagkonstruktionenMålet den attär att gernya

effektiv kontroll och tillsynmöjlighet bedrivamyndigheterna att aven
ansökningaroch det vid prövningenlotterimarknaden,spel- och att av
lagstiftarenstvivel vadskall råda någratillstånd inte ärom somom

mening.

Automatspel

ellermed automatspel spel mekaniskaEnligt lotterilagen på6 § avses
får tillstånd tillspelautomater och enligt 24 §elektroniska auto-a

fråga varuspelsautomater, penningautomater,matspel lämnas bara i om
lotterilagenskicklighetsautomater. 2 §värdeautomater och I attanges

eller vinstautomatspel inte vinstlagen tillämpas påinte ger gersom



Bilaga 55SOU 1998: 144

eller elektroniskaspel mekaniskafrispel. Sådant påbara formi av
spelautomater eller fall anordnasför allmänheten ianordnas annatsom

automatspel,anordnande visstlagenförvärvssyfte regleras ii avom
olika formeralltså antalfinnsautomatspelslagen. Detden s.k. ett av

grunder och regleras i tvåvilar på olikadefinitionerspelautomater vars
lotteri-i 6 §klassificering spelautomaterolika lagar. görsDen somav

och vilken nivåbetalasvinstfrån vilkenlagen utgår uttyp avsomav
Automatspelslagenfinns spelet.slump irespektive ärskicklighet som

och ungdo-till skydda barnsyftarskyddslagstiftningsocial attsomen
förströelseautomatertill dessaTillståndolämpliga miljöer.frånmar

för tillsynen.vilka ocksålämnas kommunerna, ansvararav
enkeltrelativtflexibla och kanmycketspelautomaterModerna är
viktigtdefinitioner.och Dettill olika kravde ärsåjusteras att anpassas

tillsynenövergripandeoch denkonsekventtillståndsgivningen är attatt
effektiv.automatmarknaden ärav

ochlotterilagenregleringama iförslag till hurskall lämnaUtredaren
i lotterilagen.förasautomatspelslagen kan samman

kontrolltillståndsgivning,förslag till hurlämnaskallUtredaren även
verksamhetenUtgångspunkten ävenskall organiseras.och tillsyn är att

avgifter.skall finansierasfortsättningsvis av
lotterilagensvadperspektivetskallUtredaren i sägssom ovan omav

arbetetoch definitioner. Iautomatbegreppdessocksåstruktur överse
definieras i 6 §Varuspelsautomatenbeaktas.nedanståendeskall bl.a.

värdeau-form ochibetalar vinstspelautomat ut av varorsomsom en
betalarparagraf spelautomat utdefinieras itomaten somsom ensamma
Tidigareliknande.spelpoletter ellervärdebevis,formbara ivinst av
klockor,nallar,varuspelsautomatemaivaruvinstemautgjordes av

smycken ioftavinsternaliknande.och Nuchokladkakor utgörs av
systematiskt löses invaruvinstenoftaförekommerpollettfonn. Det att

spelstället. Dettabetalningsmedel påanvändsellertill kontanter som
fallfår i dessaVinstenlagstiftarens intention.varithakan knappast

värdeau-karaktärenvärdebevis ochkaraktären automatenett av enav
tomat.

barafår enligt 27 §värdeautomaterspel påanordnaTillstånd att
inkomLotteriinspektionenspelföretaglämnas till ägs staten.ett avsom

ärende. Lotteri-dettatill regeringen iskrivelsemedden maj 19976 en
åtskillnadklarförtydligas sålagen måsteinspektionen attatt enanser

Regeringenvärdeautomater.ochvaruspelsautomaterkan mellangöras
bedömning.delar denna

får enligt 27 §värdeautomaterspel påanordnaTillstånd att omges
restaurangverksamhet,hotell- ochsamband medanordnas ispelet om

ellerspritdrycker, vintillstånd till serveringfinnsdet för denna av
innebära vissansågs1994:1738. Dettaalkohollagenstarköl enligt en
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verksamheten lokalen bedrivs i ordnade former. Utreda-garanti för iatt
fårlämpligheten i värdeautomatspel anordnasskall bedöma ävenattren

bingospel. skulle kunna det lokala föreningsli-i samband med Detta ge
inkomstmöjligheter.ökadevet

Lottfåirsäüningsautomater

finns lottförsälj-tidigare detdeUtöver ävennämntsautomater som
betalar inte någon vinst, för-Sådananingsautomater. utanautomater ut

med lottsedel antingenefter betalning deltagaren ären som enser
definitionen lotterilagen mednitlott. Enligt i 4 §vinstlott eller avsesen

utrustad slump-inte medlottförsäljningsautomat ärautomaten somen
Försäljning lotter i lottför-eller elektroniskt minne.valsgenerator av

egentliga lotterier.säljningsautomater regleras i 16 i avsnittet om
papperslotter. behöverTraditionellt baseras egentliga lotterier på Nu

tryckas på grundförhandsdragna lotterier påinte längre papper av-
elektroniskutvecklingen kan det på Dennaden tekniska väg.göras typ

lotterilagens defi-vid strikt tolkninglottförsäljningsautomat är avenav
elektroniskteftersom den innehåller minne.tillåten,nition inte ett

elektroniska lott-modernaskall förslag till hur dessaUtredaren ge
skallRegleringenskall hanteras och regleras.försäljningsautomater

vikt detdockutredningens förslag i övrigt. Dettill är attavanpassas
för denlagstiftning bibehållssyftet bakom dagensprincipiella utan att

teknik begränsas.användaskull möjligheten att ny

Spel på kredit

anordnar lotte-tillåtet för denlotterilagen det inteEnligt 37 § är ettsom
kan undvikalotteriet. Härigenomkredit för insatser ilämnaatt man

tekniskalotterianordnaren.skuld till Denlottköparen sig i ut-sätteratt
vecklingen förmedlasoch lotterier dag kanmedfört spel ihar ävenatt

telefonnät ringa s.k.kabel-TV- och Genomsatellit, data-,via attm.m.
spel, där skuldsättning-möjligt bedriva interaktivtbetalsamtal det attär

fönnedlaren, dvs. i det härspelaren skerför kunden eller gentemoten
spelkan skuldsätta sig vid dennafallet Spelarenteleoperatören. typ av

bryter lagen.anordnaren motutan att
Utredaren skall därför bedömakredit.Spel bör kunna ske påinte om

denna kreditgiv-lämpligt lagen begränsadet möjligt och i typär att av
Även skall belysas ochfrågeställningar kring spel på kreditandraning.

skall regleras.förslag skall lämnas hur dettaom
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Åldersgränser

dendenföreskrivs sedan 1 januari 1997lotterilagen§I 35 att som an-
anordnarhästtävling, ellersamband medvadhållning iordnar auto-

kortspel får låta någontämingsspel eller interoulettspel,matspel, som
ombudgäller för dendelta i lotteriet. Detsammaunder 18 år ärär som

straffsanktionerat. IFörbudet inteanordnar lotteriet.för den ärsom
under 18 år inteSpelSvenskatill ABkoncessionen att personeranges

Spel tillämpar dess-Oddset-spel. SvenskaABerbjudas delta ifår att
Bingohallarför spelet Express.18-års Lottofrivilligt gränsutom en

sedan länge 18-årsgräns.tillämpar en
och förasbör skärpasdessa kravskall bedömaUtredaren sam-om

lotterilagen.och återges iman

"Stimulansl0tterier"

lotteriför egentligtförutsättningfast ärLotterilagen slår attettatt en
och högst 5035minsti lotterietvärdet vinsterna procentmotsvararav

föruppställdabegränsningarvärde. Dessainsatsernas är attprocent av
ochavkastningskäligskall kunnalotteriverksamheten utrymmetattge

begränsat.vinstandelar skallmed högakonkurreraatt vara
lotte-ekonomiska medsyftenfinnas andrafall kan detvissa änI en
lotterikopplas medaktivitetriverksamhet. Genom ettatt sammanen

aktiviteten. Mo-människor delta istimulerakan attgrupper avman
aktivi-exempel dennapåspridande konstochtionsbingo typär avav

det primä-intevid dessavinstandelarochVinster ärteter. arrangemang
finnasförvärvssyftet. kanDetsjälvaviktigareaktiviteten änärutanra,

dockmedgerinsatsbeloppet i vinster. Lagenheladelabehov utattav
delasinsatsernahögst 50 ut.procentatt av

särskilda fall kunnaifinns behovbedöma detskallUtredaren attom
lot-stimulera vissafördenna regleringundantag från typerattgöra av

terier.

premieobligationslånSvenska statens

Obligatio-Riksgäldskontoret.viaPremieobligationen statenutges av
gånger år.stället lottas 2-3kupongränta. Ihar ingen räntan ut pernen

premieobli-svenskalagengäller intelotterilagenEnligt 2 § statens
ändras.ordning börhuruvida dennaskall bedömaUtredarengationslån.

internationaliseringutveckling ochTeknisk

fördelad mellanSverige i principlotterimarknaden ioch staten,Spel- är
inhemskadennakunna bevarafolkrörelsema.och Förhästsporten att
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marknaden beroende väl fungerande gränsskydd.ordning är ettav
Lotterilagen föreskriver det inte tillåtet främja landetär att ett utomatt

förbjudet deltaanordnat lotteri. dock inte i sådant.Det EG-är att ett
den har för avsiktdeklarerade år 1992 inte har-kommissionen att att

medlemsländemas lagstiftningar detta område.inommonisera
mål C-275/92 det s.k. Schindlerfallet uttalatEG-domstolen har i

tillräckligt förnationella myndigheter måste ha ett utrymme attatt av-
spelarna och för upprätthålla ord-krävs för skyddavadgöra att attsom

storlekendet gäller på vilket spel bedrivs,samhället,ningen i när sättet
de Således fåroch användandet vinsterpå insatserna genereras.av som

det nödvändigt begränsamyndigheterna bedömade nationella är attom
restriktionerspelverksamhet, förutsatt dessa inteeller förbjuda äratt

flera faktorer berätti-EG-domstolen räknardiskriminerande. upp som
ha sådant handlingsutrymme. Förstnationella myndigheter att ettgar

kulturella aspekterna.moraliska, religiösa ochdomstolen denämner
och illegal verk-risken för bedrägeriVidare betonas den stora annan

spelandetill de skadliga effekterfår hänsynsamhet. Därutöver tas som
knutna sociala kon-enskilda individer och därtillföra med förkan sig

vid lotterier bety-dessutom viktDomstolen läggersekvenser. att ger
verksamhet.dande till ideellbidrag

lotterilagstiftningen börsvenskaskall bedöma denUtredaren om
samtidigt denkravende EG-rättsligaför tillmötesgåatt somanpassas

fungerande gränsskydd kanochmarknadsordningensvenska ett upp-
rätthållas.

datakommunikationsornrådet gårutvecklingen inomtekniskaDen
erbjuds redan i dag,spel och lotterierGränsöverskridandemycket fort.

framtiden, viaomfattning i Internetsäkerhet ioch med störrestörsta
spelbolaget Veik-telekommunikation. statligaoch Detoch data-annan

Speletspelsedan våren 1997 Internet.Finland erbjuderkaus iOy över
och till andrabefolkningen inteendast till denvänder docksig egna

endastmyndigheternade finska Internetländer. Veikkaus och somser
förväntas iflertal svenska aktörerförsäljningskanal. Ettytterligare en

och lotterier,distribuera spelmöjlighetvilja haframtiden attsamma
besluta-befolkningen. Regeringentill dendet begränsasäven egnaom

testförsälj-och Galopp bedrivatillåtade september AB Travi 1997 att
Testverksamhetentill inom Sverige.spelning Internetöver personerav

användasoch resultatetLotteriinspektionenskall utvärderas ut-avav
redningen.

finnsmöjligt och detbedöma huruvida detUtredaren skall är om
ochförhindra spellotterilagstiftningen Internetbehov via överattav

utlandet.fönnedlas från Vi-telekommunikation,data- och somannan
utvecklingen spel Internetanalyseradare skall utredaren över m.m.av
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skall redovisas.försäljningskanalmed dennanackdelarochliör- nya
regleras skall lämnas.till hur detta börförslagAven ett

lotterilagstiftningenföroch strukturGrundläggande princip

behållningengrundläggande principenfastställdariksdagenDen attav
allmännyttigatillfalla allmänna ellerskall detoch spel än-lotterierav

allt väsentligtlotterimarknaden skall iSpel- ochdamål fast.ligger vara
föroch folkrörelsema. Förutsättningarnaförbehållen hästsportenstaten,

skalllotteriverksamhetspel- ochbedrivaoch folkrörelsema attstaten
behandlas. struktur skall integrundläggandeTillståndsgivningensinte

förändras.

Övrigt

så-uppdrag,anledning sittmedoförhindradUtredaren taär att, uppav
motiverade.hanfram de förslagoch läggafrågordana anser

Utredningsarbetet

området. Hanutredningar inomgjordadel tidigarebörUtredaren ta av
och lotteri-på spel-utvecklingenunderrättadhålla sigbör även om

vilketstorstadsdelegationen,för ärmarknaden. Inom en sam-ramen
och diskus-erfarenhetsutbytestäder förlandetsmanslutning störreav

automatspelsärendendiskuterassocialpolitiska frågor,sion avav
landetsautomatspelsärenden ioch störstaserverings-handläggare av

automatspelslagenochlotterilagenkunskap kringkommuner. Deras
informationsteknologianvändningendelarskall inhämtas. I rör avsom

analyser1995:01. VidIT-kommissionen SBmedsamråd skeskall
samrådabör utredarenspel Internetbedömningaroch över m.m.av

ochför radio, TVlagstiftningsamordning te-Utredningenmed avom
1997:05.leverksamhet Ku

utreda frågormöjligtdet rör auto-Utredaren är attavgör somom
matspel med förtur.

di-gäller regeringensskallutredarenövervägandende göraVid som
redovisasärskilda utredareochkommittéertill samtliga attrektiv om

offentliga åtagan-1992:50,dir.konsekvenserregionalpolitiska pröva
dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa1994:23,dir.den
ochbrottslighetenförkonsekvensernaredovisaoch1994:124 attom

dir. 1996:49.brottsförebyggande arbete
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