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PROMEMORI AN STÄRKT SPELARSKYDD TI LL FÖLJD AV SPRI DNI NGEN AV
SJUKDOMEN COVI D-19

Nordic Gambling ApS är en juristbyrå som tillhandahåller tjänster bland annat inom speljuridik och
regelefterlevnad. Vi biträder flera av de spelbolag som innehar svensk spellicens men även spelleverantörer
och andra aktörer på spelmarknaden. Vi har många års erfarenhet av spelbranschen, framförallt i Danmark
och Sverige men även internationellt.

Nordic Gambling har granskat de åtgärder som den svenska regeringen föreslår i den aktuella promemorian
och vi vill dela med oss av våra synpunkter på förslaget.

Vår bedömning är att trots goda intentioner så är de föreslagna begränsningarna alltför långtgående och det
finns en stor risk att de åstadkommer mer skada än nytta, både för spelbranschen och för konsumenterna.

För det första önskar vi ifrågasätta effekten av de föreslagna åtgärderna. Regeringens avsikt att hålla nere
spelarnas utgifter på spel och begränsa den tid som ägnas åt spel är lovvärd men bygger också på det
felaktiga antagandet att det fullt ut går att kontrollera spelarnas beteende. Regeringen tycks redan har glömt
hur de svenska konsumenterna uppförde sig före omregleringen 2018/2019. Spel online ägde då till stor del
rum hos spelbolag som inte hade någon svensk spellicens och hälften av de pengar som svenska spelare
satsade på onlinespel placerades hos olicensierade operatörer. Enligt vår bedömning finns det en allvarlig
och hög risk för att de nya åtgärderna som föreslås kommer att driva både spelbolag och konsumenter bort
från den svenska marknaden, vilket skulle leda till en situation som liknar den som förelåg innan
omregleringen.

Vi noterar att regeringen avser att också vidta åtgärder mot olicensierade bolag i ett senare skede.
Åtgärderna i sig är välkomna men vi menar att det vid det laget kommer att vara för sent att reparera de
skadorna som riskerar åsamkas den svenska spelmarknaden. Vi vill påpeka att oss veterligen så finns det
ännu inget land som effektivt har lyckats skydda den inhemska marknaden och konsumenterna där det
licensierade utbudet är väsentligt sämre än det som erbjuds av olicensierade operatörer över internet.

För det andra önskar vi påpeka att den tidsperiod som licenshavarna ges för att efterleva de nya reglerna är
mycket kort. Vi noterar att reglerna förväntas träda i kraft redan den 1 juni 2020, vilket är en extremt kort
tid att göra ändringar i ett spelsystem. Normalt tar det ett spelbolag upp till tre månader att göra ändringar
i sitt spelsystem och att utföra tester för att tillse att ändringarna efterlever regelverket. Som förslaget ser
ut nu riskerar bolag att behöva påskynda implementeringen till den grad att risken för tekniska fel bli stor,
vilket i sig riskerar att försämra konsumentskyddet.

Överträdelser av bestämmelserna är straffbara eller kan leda till sanktioner som är att likställa med straff.
Spelindustrin placeras därför i den otroligt olyckliga situationen att bolagen riskera åtal, böter,
sanktionsavgifter eller återkallande av sin licens på grund av regler som riskerar att motverka sitt syfte och
som därtill föreslås träda i kraft nästan i princip omgående efter att de har publicerats.
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