
 

Kraven blir hårdare på online casino operatörer när spellicensen 

kommer 
 

Pressmeddelande. 

Den 1: a januari 2019 så avskaffas det svenska spelmonopolet och det blir tillåtet för privata aktörer 

att söka spellicens för kommersiellt onlinespel samt vadhållning i Sverige. 

Men det är långt ifrån alla online casino operatörer som kommer att klara av de hårda krav som den 

svenska staten sätter på de som ska godkännas för spellicens i Sverige. 

Lotteriinspektionen är den myndighet som ansvarar för den nya spellicensen och som ska se till att 

kraven på operatörerna uppfylls. 

 

Ett av de viktigaste kraven som måste uppfyllas är spelansvar. Nedan går vi igenom några av de 

viktigaste punkterna när det kommer till spelansvar för licenshavare av den svenska nya spellicensen. 

• Bonuserbjudanden: Casino bonusar får endast ges ut till en spelare vid första speltillfället och 

sedan aldrig mer. Alla befintliga spelare hos en licenshavare betraktas som nya spelare för ett 

bonuserbjudande som free spins från att operatören erhåller sin spellicens. 

• Självtest: Alla licenshavare ska erbjuda ett självtest på deras sajt där man kan kontrollera om 

man löper risk för ett spelproblem. 

• Nationellt avstängningssystem: Spelinspektionen kommer att stå för ett nationellt 

avstängningssystem där operatörer ska kontrollera att deras spelare inte finns med innan 

man erbjuder några tjänster på sajten. 

• Eget avstängningssystem: Förutom att anpassa sig till det nationella avstängningssystemet så 

ska även casinot erbjuda ett eget system för att begränsa sin åtkomst till licenshavaren under 

en period som spelaren själv bestämmer. 

• Betalningsmetoder: Licenshavare tillåts endast ett erhålla betalningar från en 

betalningsleverantör. 

• Verifiering av spelare: Spelare ska på ett enkelt sätt legitimeras på casinot. Casino operatörer 

kan då använda mobilt BankID för att verifiera casino kunder utan konto, det kommer dock 

att skapas ett konto i bakgrunden men förloppet blir väldigt mycket enklare. 

https://www.lotteriinspektionen.se/
https://freespinslista.se/
https://zamsino.com/casino-med-bankid/
https://zamsino.com/casinon-med-spellicens/


Spel kommer att bidra till samhället till skillnad från idag 
 

Den största skillnaden blir att allt online casino spelande kommer att bli beskattat från och med att 

den svenska spellicensen träder i kraft. 

Innan har utländska operatörer kunnat härja runt hur dem har velat och haft svenska spelare helt 

lagligt verksamt utomlands men detta är inget som ska få fortgå. 

Licenshavare kommer nu tvingas betala 18% av bruttovinsten i skatt. 

För den som vill ansöka licens kan man nu göra det på Lotteriinspektionens hemsida. 

Att söka licens för kommersiellt onlinespel (casino) kostar 400.000 sek. 

Att söka licens för vadhållning (odds spel) kostar även detta 400.000 sek.  

Väljer man att söka för båda så kostar det 700.000 sek i ansökningsavgift. 

Om Rankify Sverige AB 
 

Rankify Sverige AB är ett annonsbolag i Sverige som hanterar olika typer av jämförelseguider för att 

du som letar efter ett online casino ska få det absolut bästa alternativet.  

I dagsläget drivs den omfattande guiden Zamsino tillsammans med ägarbolaget med säte i Malta.  

Inför den stundande regleringen har man även skapat en väldigt enkel guide som heter CasinoFinder 

för de spelare som vill veta mer om säkert spelande på ett enkelt sätt. 

För mer information kontakta VD, Carl Månsson, carl@rankify.se. 

 

 

https://zamsino.com/
https://casinofinder.io/sv/
mailto:carl@rankify.se

