
Casino online 2019 - så har den nya spellagen påverkat Svenska nätcasinon

Allt du behöver veta om casino online 2019 

Nätcasinon har sedan starten bjudit in till en värld av ständiga uppdateringar och nyheter och det har märks av inom alla områden. Vi har fått
både nya spel, nya bonusar, nya idéer gällande exempelvis omsättningskrav med mera och det har gjort att vi alltid är öppna för att se vad
som händer inom denna spännande värld. Från 1 januari 2019 är den största nyheten den nya spellagen. Spellagen för med sig att alla
casinon med Sverige som marknad ska ha en svensk spellicens. Mer exakt vad det innebär för dig som spelare ska vi berätta om nu nedan,
så häng med! 

Om den nya spellagen 

Med den nya spellagen får den svenska staten större inflytande på spelmarknaden än vad de haft tidigare. Den svenska staten med dess
spelmonopol fick stor konkurrens  koni och med framfarten av alla nätcasinon, så att de tillslut röstade fram att det skulle bli så att de tog
tillbaka "makten" att reglera spelmarknaden var inte en överraskning. 

Som många av er redan vet var det tidigare så att casinon med Sverige som marknad hade en EU-licens som oftast kom från Malta. Dessa
casinon kallades för "svenska", trots att deras licens alltså kom från andra länder än just Sverige. 

Nu är det alltså istället så att det är en licens utfärdad i Sverige som gäller. Detta gäller, utan undantag, alla casinon som vill finnas med på just
den svenska marknaden. Detta innebär att du som spelare kan vara säker på att det är ordning och reda som gäller, oavsett vilket av de
svenska casinona du än väljer att spela hos. 

För att ett casino ska få en svensk spellicens krävs det att de uppfyller vissa krav och dessa undersöks av Lotteriinspektionen (byter namn 1
januari 2019 till Spelinspektionen) i den ansökan casinot skickar in till dem. Casinot får betala en summa av 700 000 kronor om det är så att
det är en ansökan för kommersiellt onlinespel och vadhållning. 
De största förändringarna

Det finns en stor mängd förändringar som följer av denna nya lag och det är både spelare och casino som kommer att påverkas. I många fall
är det så att man som spelare påverkas positivt. Vissa saker som funnits med tidigare och som nu försvinner i och med omregleringen är dock
sådana saker som man kan komma att sakna. 

Bland de saker som många spelare kan komma att sakna hittar vi främst förändringarna gällande bonusar. Från tidigare är vi vana vid att få
galna bonusar som uppgått till otroliga summor. Bonusar idag är inte lika tokiga, utan de är betydligt mindre. I många fall är det så att det inte
finns några bonusar alls, men det vägs upp av andra bra saker. Vi talar mer om det nedan där vi exempelvis tar upp det här med spel på
casino utan att behöva registrera spelkonto. 

En annan stor förändring är att man har stramat åt marknadsföringen av casino. Tidigare har det varit full rulle utan att Spelinspektionen
kunnat göra något, men nu kan de alltså styra både TV-reklam och annat. 

Det är även på det viset att alla casinon med svensk spellicens ska betala 18 % i skatt på sina vinster. Detta påverkar dock inte spelaren,
eftersom det fortfarande är 0 % skatt för alla spelare. 
En annan stor förändring handlar om att de mindre casinona kommer att falla bort medan de stora casinona kommer att finnas kvar och
därmed ta upp större delar av marknaden. 
 

Spelsajter som inte fått licens

 
Det finns casinon som inte fått svensk spellicens och är det så att det är ett av dina favoritcasinon är det dags att leta upp ett nytt. Då det finns
så många bra och roliga casinon som har en svensk spellicens efter 1 januari 2019 är det inte svårt att hitta en ny favorit, så det behöver du
inte oroa dig över! För att vara säker på att det casino du spelar på har svensk spellicens är det bara att spana in licensen längst ner på
sidan. Du kan såklart också göra på det viset att du kontaktar deras support, om du vill det. 

Alla casinosidor som har svensk licens

När det kommer till listor över alla casinon som har svensk licens är det så att dessa uppdateras hela tiden. Detta handlar naturligtvis om att
nya casinon som får svensk spellicens ploppar upp hela tiden, så du kan hitta nyheter som är tillgängliga på den svenska spelmarknaden från
en dag till en annan. 

Det är spännande att se att så många av de casinon som haft flest spelare även före 1 januari 2019 fortsätter att erbjuda sina tjänster även
nu. Det är alltid kul att kunna ta sig en titt, eller spela, på ett riktigt bra casino som har hängt med länge! 

Bland de casinon som har svensk spellicens hittar vi bland annat Bethard, Casinostugan, ComeOn. Vera & John, Redbet, Vinnarum, Expekt,
Casino Heroes, Yako Casino, LeoVegas, Mr Green, Paf, Snabbare, Unibet, VoodooDreams, Guts och Kaboo. Detta är bara ett litet urval av
casinon med svensk spellicens, vilket du kommer att märka när du börjar leta runt! 

Fördelar med den nya spellagen

Det finns många fördelar med den nya spellagen och vi ska ta upp några av de viktigaste och främsta fördelarna nu. 
Först och främst är det viktigt att du som spelare är varse om att den nya spellagen medför ett större konsumentskydd. Detta innebär att



allting, så som transaktioner, behandling av klagomål, diverse spelgränser etcetera, blir säkrare för dig som spelare. 

En annan sak som är positivt med den nya spellagen är att oseriösa casinon försvinner. Det är något som tidigare kunnat vara lite svårt för
den enskilde spelaren att kolla upp. Nu är det istället reglerat av staten och man kan lita på att de casinon som har en svensk spellicens också
är pålitliga och seriösa. 

Vidare är det också så att man kommer att införa större skydd mot överdrivet spelande. Detta kommer att göras på olika sätt, men det handlar
i stort om att följa spelbeteende, ta bort överdrivna bonusar och att ta bort möjligheten att spela mot faktura. 

Spelpaus och hur det funkar

Från och med 1 januari kan man som spelare själv stänga av sig från allt spel som, enligt spellagen, kräver registrering. 

Hur fungerar då det här? Jo, det fungerar som så att du via Spelpaus.se får en bekräftelse och sedan ska du logga ut från spelkonto du är
inloggad på. När du gör detta är det inte bara nätcasinon du tar en paus från, utan det är även så att du automatiskt tar en paus även från
spelombud, travbanor med mera.

Man tar helt enkelt en paus från allt licensierat spel som kräver registrering. 
Man kan stänga av sig i antingen 1 månad, 3 månader, 6 månader eller tillsvidare. man kan inte ångra sig efter att man valt att ta en
spelpaus/självavstängning. Efter att din spelpaus är över kan du spela som vanligt igen, om du vill det. 

Det är Spelinspektionen som är ansvariga för Spelpaus.se, vilket gör att man kan känna sig trygg med att det fungerar som det ska. Logga in
på Spelpaus.se för information och för att se efter att allting funkar, för att kolla hur lång tid som är kvar på din paus och så vidare. 

Casinon där vi kan spela utan ett konto
 
Som vi nämnde ovan är det så att det kommit att bli populärt bland casinona att erbjuda spel utan att man som spelare behöver skapa ett
konto (läs mer). Detta gör att det går snabbare att komma igång med spelandet och man slipper uppge en massa personuppgifter.

Utöver att det går snabbt att komma igång är det också så att insättningar och uttag går på ett kick. Framförallt är det de snabba uttagen, vilka
sker inom några minuter, som spelare faller för och det är ju inte så konstigt! Man spelar med Trustly + BankID, vilket gör att det är säkert och,
som nämnt, snabbt! 

Nya casinon som lanseras 2019
 
När det kommer till nya casinon som lanseras 2019 är det på det viset att allting vi talat om ovan kommer att finnas med. Det kommer att vara
svensk spellicens som gäller, det kommer att finnas möjlighet till att ta en paus från spelandet och så vidare. Detta innebär att om du väljer att
spela på ett av de nylanserade casinona så kommer du också kunna vara helt säker på att allting är bra, tryggt och pålitligt! 

Med vänliga hälsningar       
https://www.casinopro.se

Casinopro.se är en Svenska casino sida där du hittar pålitliga och trygga online casinon med skattefria vinster. 


