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NOTAT FØR SEMINARET PÅ SENTER FOR EUROPARETT, DET 
JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO 
 
PENGESPILL, TEKNOLOGI, NETTET OG EØS 
 
Bakgrunn: Lukke øynene for teknologi, nettet og EØS 
 
Pengespill, teknologi, nettet og EØS er oppe for domstolene og kommer opp i lovarbeidet. 
Det er et område for uenighet mellom ESA og norske myndigheter, og i tiltakende grad i 
norsk politikk.  
 
Hva er de faktiske og rettslige rammer for spillpolitikken? Det er tatt opp i lovarbeidet med 
Forslag til ny lov om pengespill (på høring) og Meld. St. 12 (2016-2017) Alt å vinne. Ein 
ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk (pengespillmeldingen). Vi har nylige endringer i 
kringkastingsloven m.v. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i 
Norge) og forbudet mot formidling av betaling av innsats og premie. Lovreformene er ment 
å styrke det norske nasjonale spillmonopolet.  
 
Pengespill, teknologi, nettet og EØS henger sammen. Teknologi og nettet gjør det 
vanskeligere å opprettholde et norsk spillemonopol uten at tiltakene blir uforholdsmessige.  
De blir dessuten mindre effektive og formålstjenlige, og kan virke tilfeldige og vilkårlige (og 
dermed bli uforholdsmessige).   
 
Både på et politisk og rettslig nivå er stortingsmeldingen og høringsnotatet ufullstendige. De 
vurderer ikke på noen tilfredsstillende måte målene for politikken, og hvordan de og den 
kan gjennomføres. Vi hadde trengt et lovarbeid som vurderte politikken friere, og som 
kunne tatt stilling til de faktiske og rettslige rammene på et mer realistisk grunnlag. Der 
virkemidlene er utdaterte eller lite effektive må nye virkemidler vurderes.  Om de ikke 
finnes, må politikkens mål, særlig spillemonopolet, underkastes en kritisk ny vurdering. 
Lovarbeidet burde gitt politikerne et grunnlag for å ta stilling til det faktiske og rettslige 
grunnlaget for politikken og for lovarbeidet. 
 
Stortingsmeldingen og høringsnotatet gjør ikke det. De holder seg til det nasjonale nivået. 
De viser til «folkerettens suverenitetsprinsipp» og den enkelte stats «eksklusive jurisdiksjon 
over sitt eget territorium». Det gjentas at «på pengespillområdet innebærer dette at staten i 
utgangspunktet står fritt». 
 
Rettsspørsmålene som pengespill reiser er forskjellige fra rettsspørsmålene i NAV-sakene. 
De er gjenstand for felles EU-lovgivning vedtatt og gjennomført i Norge gjennom EØS. EU-
lovgivningen ble simpelthen sett bort fra.   
 
Men som Arnesen-utvalget nettopp har påpekt, i NAV-saken feiltolket eller så 
myndighetene dessuten bort fra EØS-reglene om fri bevegelse i det indre markedet.  Det 
samme gjelder i høy grad lovarbeidet om spill.  
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I tillegg til fri bevegelse i det indre markedet skulle tiltakene blitt vurdert mot EU-
lovgivningen på en rekke berørte områder. Betalingsforbudet kan stride mot felles EU-
lovgivning om betalingsformidling vedtatt og gjennomført i Norge gjennom EØS. 
Fjernsynsreklame skulle vært mer inngående vurdert, ikke minst i forhold til direktivene som 
har med fjernsynssendinger å gjøre. 
 
Stortingsmeldingen og høringsnotatet, og de nylig vedtatte endringer i kringkastingsloven 
m.v. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge) og forbudet mot 
formidling av betaling av innsats og premie, foreslår en rekke tiltak. Det er ikke noen 
tilstrekkelig vurdering av EU/EØS-retten i forbindelse med tiltakene. Drøftelsene består 
gjerne av en lakonisk setning om at «departementet mener» at tiltaket er forenlig med EØS-
rettens krav. Høringen kan vel neppe være ment å dreie seg om EØS-reglenes grenser. (Slike 
drøftelser kan se ut til å være skrevet for å påberopes i domstolene i sakene som verserer 
eller må ventes å komme opp for domstolene.) 
 
Likheten med NAV-saken er feiltolking og neglisjering av EØS-retten. Det kan bygge seg opp 
et stadig større spenn, og med de feilaktige politiske forventingene som er bygget opp om 
det norske, nasjonale handlingsrommet (vidt og fritt), kan den politiske reaksjonen når dette 
glipper, bli meget sterk. Her har departementet og aktivistiske statsjurister et stort ansvar. 
(Se f eks argumentene mot denne type aktivisme fra visse statsjurister, 
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3Jl930/jeg-har-12-aars-erfaring-fra-
statsministerens-kontor-jeg-maa-si-noe-om ) 
 
 
Forslag til ny lov om pengespill (på høring) og Meld. St. 12 (2016-2017) Alt å vinne. Ein 
ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk (pengespillmeldingen)  
 
Kulturdepartementet sendte 29. juni på høring et forslag til ny lov om pengespill med frist til 
29. september. Loven skal erstatte de tre lovene for pengespill: lotteriloven, pengespilloven 
og totalisatorloven. Lovforslaget oppdaterer og samler disse tre lovene, men introduserer 
også nye bestemmelser. Bakgrunnen for lovforslaget er Meld. St. 12 (2016-2017) Alt å vinne. 
Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk (pengespillmeldingen).  
 
Disse setningene går igjen: 
 
«Pengespill er regulert på nasjonalt nivå. Det følger av folkerettens suverenitetsprinsipp at 
den enkelte stat har eksklusiv jurisdiksjon over sitt eget territorium. På pengespillområdet 
innebærer dette at staten i utgangspunktet står fritt til å bestemme om det skal være tillatt 
å tilby pengespill i landet, og i så fall hvilke pengespill det skal være lov å tilby.»  
 
«Utgangspunktet i norsk lovgivning er at pengespill og lotteri er forbudt. Forbudet har vært 
et prinsipp i norsk lovgivning i flere hundre år. Prinsippet var tidligere nedfelt i straffeloven 
av 1902 § 298 som slo fast at det er forbudt å arrangere ”Lykkespil, som ikke ved særskilt Lov 
er tilladt”».   (Her fra høringsnotatet side 8.) 
 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3Jl930/jeg-har-12-aars-erfaring-fra-statsministerens-kontor-jeg-maa-si-noe-om
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3Jl930/jeg-har-12-aars-erfaring-fra-statsministerens-kontor-jeg-maa-si-noe-om


 3 

I høringsnotatet (side 13–14) forklares så «Regelverket i andre nordiske land». I Sverige er 
den både statseide og private spillselskaper, i Danmark «kommersielle aktører», og i Finland 
har et statseid selskap enerett til å drive pengespill. 
 
Høringsnotatets kapittel 3. Forholdet til EØS-retten (side 15–16) er knapt.   
 
Høringsnotatet forklarer at EØS-avtalen ikke har noe harmonisert regelverk for 
pengespillfeltet. Det er ikke er EU-lovgivning i direktiver eller forordninger. Det indre 
markedets regler om fri etablering og tjenesteyting gjelder gjennom EØS-avtalen 
artikkel 32 og 36.  
 
Høringsnotatet bruker ord som er fra regjeringsadvokatens prosedyrer som så ofte har 
overtalt norske domstoler: 
 

«Det kan imidlertid gjøres begrensninger i disse rettighetene ut fra nærmere 
domstolsutviklede prinsipper. 
 
EU- og EFTA-domstolen har slått fast at medlemslandene i EU/EØS kan gi nasjonale 
regler som begrenser fri bevegelse av pengespill over landegrensene. Domstolene har 
akseptert at pengespill er en sektor preget av moralske, kulturelle og religiøse hensyn 
og at pengespill kan utgjøre en risiko for spilleproblemer og kriminalitet. Hvert land 
står dermed fritt til å fastsette nasjonale mål for pengespillsektoren samt å velge sitt 
beskyttelsesnivå og sin reguleringsmodell innenfor de rammene som EØS-avtalen 
stiller opp. Medlemsstatene kan velge en streng regulering og velge å forby 
pengespill helt eller delvis. Det har ingen betydning hvilken type regulering andre 
EØS-land bestemmer seg for, da det ligger til hvert medlemslands skjønn å velge 
hvordan pengespillsektoren i sitt land skal organiseres. Begrensningene som gjøres i 
muligheten til å tilby pengespill over landegrensene må være begrunnet i såkalte 
legitime hensyn. EU- og EFTA-domstolen har akseptert en rekke hensyn som legitime, 
blant annet hensynet til å bekjempe spilleproblemer, hensynet til å begrense 
kriminalitet og misligheter, hensynet til å begrense privat fortjeneste, og mer 
generelt forbrukervernhensyn og beskyttelse av samfunnsordenen.» 

 
Høringsnotatet nevner at økonomiske hensyn som å skaffe inntekter til statskassen eller 
frivillige organisasjoner, ikke er legitime hensyn. Dette innebærer at i den grad det er gjort 
begrensninger i muligheten til å tilby pengespill, kan ikke økonomiske hensyn være 
begrunnelsen for disse begrensningene. Det skal imidlertid være akseptert at «finansiering 
av samfunnsnyttige formål kan være en gunstig sidevirkning av den restriktive politikken 
som føres». 
 
I tillegg til å forfølge legitime formål, må begrensningen som innføres på et nasjonalt 
marked være egnet til og nødvendig for å kunne oppnå målene med reguleringen.  
 
Så fortsetter høringsnotatet å forklare at nasjonale norske myndigheter står fritt til å gjøre 
det de vil:  «EU-domstolen anerkjenner at for en medlemsstat som søker et særlig høyt 
beskyttelsesnivå, kan en enerettsmodell være den eneste reguleringsmodellen som kan bidra 
til å nå de etablerte målene.»  
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I høringsnotatet og meldingen legger departementet til grunn at det «primært» er tre 
allmenne hensyn bak den norske pengespillpolitikken og dagens 
enerettsmodell: 
- hensynet til å forebygge problematisk spilleatferd, 
- hensynet til å forebygge økonomisk mislighold, og 
- hensynet til å begrense privat fortjeneste 
Disse hensynene ligger også til grunn for forslaget om ny pengespillov. 
 
Målet om at mest mulig av inntektene fra pengespill og lotterier skal gå til gode formål er et 
«sekundært» mål.  
 
Det er en meget vid definisjon av pengespill. i lovutkastet § 2 er det «pengespill» om 
deltakerne mot en innsats kan vinne en premie av økonomisk verdi, og der resultatet er helt 
eller delvis tilfeldig. Lotteritilsynet skal vurdere hvilke konkrete spill og konkurranser som 
faller inn under pengespilloven. 
 
Drøftelsen av dataspill er også utilfredsstillende og upresis. Det forklares at «den 
internasjonale dialogen knyttet til gråsonespill har så langt kun resultert i en enighet mellom 
flere europeiske pengespillregulatorer om å anerkjenne saksfeltet som en relevant 
problemstilling for pengespillmyndigheter» (høringsnotatet side 32.) Det avgjørende er om 
det er noen «premie av økonomisk verdi». 
 
Høringsnotatets 7.2.3. Særlig om begrepet "rettet mot det norske markedet" er ment å 
klargjøre hjemmelen for ekstraterritoriell myndighet.  
 
Høringsnotatets 8. Formidling av betalingstransaksjoner går videre i å lovhjemle tiltak for å 
stanse pengespillaktører som tilbyr pengespill rettet mot det norske markedet uten norsk 
tillatelse. «Betalingsformidlingsforbudet» videreføres som et selvstendig forbud i den nye 
pengespilloven. Departementet foreslår også å videreføre en forskriftshjemmel for å gi 
nærmere bestemmelser om betalingsformidlingsforbudet. Departementet viser til 
vurderingene som ble gjort i Ot.prp. nr. 80 (2007-2008) om innføring av lovbestemmelsen 
om betalingsformidlingsforbudet. Verken i meldingen eller høringsnotatet er det noen 
tilstrekkelig vurdering av EU/EØS-retten.  
 
Igjen henger det hele på hva «departementet mener». 
 
 
Politisk utfordring 
 
Spillmonopolet er utfordret både politisk og rettslig.  Den politiske utfordringen ligger på 
flere plan.  
 

• Er dagens system er det beste for å beskytte spillavhengige, og hvor hensynsfull 
virksomheten til monopolist Norsk Tipping faktisk er? 
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I dag har 55 000 nordmenn har spilleproblemer (Omfang av pengespillproblemer i 
Norge 2019 - undersøkelse Universitetet i Bergen har gjort på oppdrag fra 
Lotteritilsyne) 
 
Dette er en økning fra 34 000 problemspillere i sist undersøkelse gjort i 2015 – i en 
periode der myndighetene har økt vernet om enerettsmodellen og Norsk Tipping har 
økt sitt markedstrykk betraktelig. 

 
 

• Gir dagens enerettsmodell faktisk mest penger tilbake formålene kultur, idrett og 
frivillighet? 
 
Flere rapporter og undersøkelser (RAMBØLL 2015 og MENON 2016) viser at dette er 
tvilsomt. 

 
 

• Er det praktisk mulig – og fornuftig – å opprettholde et nasjonalt monopol i en 
tidsalder der digitale, nasjonale grenser er opphevet?  
 
I den digitale verden er i praksis nasjonale grenser opphevet. Dette utfordrer det 
norske nasjonale spillmonopolets effektivitet på alle de viktigste punktene: reklame, 
selve spillingen, og betaling. 
 
I realiteten har ikke Norge et spillmonopol i 2020. Mer enn 50 % av online-spilling 
skjer gjennom internasjonale aktører. Samtidig har Lotteritilsynet delt ut fem 
nasjonale lisenser i tillegg til Norsk Tipping. (F.eks. Pantelotteriet og 
Postkodelotteriet) 
 
Er det effektivt å holde på denne ordningen når effekten f.eks. er èn milliard 
skattekroner som forsvinner ut av landet og dårligere vern for de spillavhengige? 

 
 

• Vi har ikke hatt noen kritisk vurdering av det norske nasjonale spillmonopolet, 
uavhengig av Norsk Tipping eller tilsynsmyndighetene. 

 
 
 
Rettslige spørsmål 
 
Rettslig sett er det forholdet til EØS-retten som utfordrer det norske nasjonale 
spillmonopolet.  
 
 

• Strider Norsk Tippings enerett - og pengespilloven/tiltakene for å gjøre 
denne eneretten effektiv mot EØS-rettens krav?  

 

https://lottstift.no/content/uploads/2020/05/Omfang_av_penge-og_dataspillproblemer_i_Norge_2019.pdf
https://lottstift.no/content/uploads/2020/05/Omfang_av_penge-og_dataspillproblemer_i_Norge_2019.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ba4e735203e748d5bb1c48d3d4ba1de5/rapport_rmc-utredning_av_okonomiske_konsekvenser_av_en_mulig_lisensordning_for_pengespill.pdf
https://www.menon.no/wp-content/uploads/07samfunnsokonomisk-analyse-av-pengespill-endelig.pdf
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Lar betalings- og reklameforbud seg forene med EU-lovgivning som er gjennomført i 
EØS/Norge? 
Er restriksjonene på flyt av varer og tjenester forholdsmessige?  
 
Veldedige formål som Norsk Tippings overskudd går til, kan ikke rettferdiggjøre 
restriksjoner. 
 
Politikken kan ikke nå i lovbehandlingen bygge på norske dommer i saker 
regjeringsadvokaten har fremholdt norsk suverenitet, nasjonal interesse og 
folkehelsen. Da får man en spiral der politikk og jus påvirker hverandre på en 
urealistisk måte.  

 
 

• NAV-saken viser hvordan det rettslige grunnlaget for norsk politikk må gjennomgås 
kritisk.  
 
NAV-granskingen («Blindsonen», NOU 2020:9) kaster lys over hvordan EU-lovgivning 
kan neglisjere eller bortforklares. 
 
NAV-granskingen forklarer også hvordan reglene om fri flyt i det indre markedet skal 
anvendes. I underkapittel 2.4.6 Nødvendighets- eller forholdsmessighetskravet (det 
minste inngreps prinsipp) forklarer granskingsutvalget trinnene i 
forholdsmessighetsprøvingen.  
 
Det er gjort enda klarere i den foreløpige utredningens underkapittel 2.4 hvor det 
heter:  
 

«Restriksjonsforbudet medfører at utvalget må ta stilling til fem spørsmål:  
 
1. Det første spørsmålet er om det å knytte krav til syke-, arbeidsavklarings- 
eller pleiepenger som krever opphold på trygdestatens territorium, er å anse 
som en restriksjon på den frie bevegelighet.  

 
2. Det andre spørsmålet er om de hensyn slike krav skal ivareta, er hensyn 
EØS-retten anerkjenner.  
 
3. Det tredje spørsmålet er om de kravene som stilles, er egnet til å ivareta de 
aktuelle hensynene.  
 
4. Det fjerde spørsmålet er om hensynene kan ivaretas med tiltak som virker 
mindre begrensende på fri bevegelighet.  
 
5. Det femte og siste spørsmålet er om de hensynene som ivaretas, er 
tungtveiende nok til å legitimere den nødvendige begrensningen i fri 
bevegelighet.»  
 



 7 

I fjor høst tapte spillselskapet Norsk Lotteri AS en sak i tingretten etter å ha utfordret 
det norske spillmonopolet. (https://www.aftenposten.no/sport/i/Xgnxzn/tapte-i-
retten-etter-aa-ha-utfordret-det-norske-spillmonopolet. Forøvrig interessante 
prosessuelle runder i lagmannsretten, LB-2019-149652 – LB-2019-165867, og 
høyesterett, HR-2020-1155-U.) 
 
Tingretten ga regjeringsadvokaten fullt medhold: «Den norske enerettsmodellen 
med Norsk Tipping som enerettsinnehaver, ivaretar legitime hensyn. Siktemålet med 
virksomheten er først og fremst å begrense og kontrollere spillelysten i befolkningen. 
Enerettsmodellen ved det heleide statlige selskapet Norsk Tipping er nødvendig og 
forholdsmessig».  
 
Dommen er knapp og ufullstendig, og møter ikke de krav som f. eks. NAV-
granskingen setter for sitt felt.  
 
(Flere andre rettstvister er under oppseiling. Bl. a. Discoverys søksmål mot staten. 
Kanalene sender fra Storbritannia og Frankrike, og Discovery hevder at endringene i 
kringkastingsloven krenker prinsippene om redaktøransvar, senderland og formidling 
av lovlige sendinger på tvers av landegrensene. ) 
 

 
 

• Hva med betalingsformidlingsforbudet knyttet til spill?  
 

Betalingsformidling er gjenstand for en høy grad av harmonisering og direkte 
EU/EØS-regulering.  
 

 
 
 
Utfordringen til den politiske prosessen 
 

• Er Norsk Tippings enerett mulig å opprettholde rent faktisk? 
 

• Om eneretten ikke oppnår sine formål, er et nytt reguleringsregime uten eneretten å 
foretrekke? 

 
• Med så mye spill hos andre aktører enn Norsk Tipping - og når Norsk Tippings 

aktivitet går så langt utover det tiltenkte - kan det være behov for nye tiltak utover 
det Norsk Tipping og tilsynsmyndighetene står for i dag uansett hva som skjer med 
eneretten? 

 
• Hva er de rettslige rammene for det norske nasjonale handlingsrommet?  

 
*** 

 

https://www.aftenposten.no/sport/i/Xgnxzn/tapte-i-retten-etter-aa-ha-utfordret-det-norske-spillmonopolet
https://www.aftenposten.no/sport/i/Xgnxzn/tapte-i-retten-etter-aa-ha-utfordret-det-norske-spillmonopolet
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Morten Klein har kritisert Norsk Tippings markedsføring og dessuten automatforbudet, og 
vil erstatte monopolet med regulering, skatt og vern for spilleavhengige. 
 
Spillmonopolet og Norsk Tipping 
  
https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Vedtak/lovvedtak-og-
lovmerknader/Lovvedtak/2019-2020/vedtak-201920-089 
https://lottstift.no/nb/pengespill/pengespill-pa-nett/forbud-mot-formidling-av-betaling/ 
  
Fredrik Sejersted om spillmonopolet og automatforbudet: 
https://www.norsk-tipping.no/selskapet/blogg/fagblogg-kampen-om-automatene-2003-
2007 
  
Morten Klein om Norsk Tipping og spillavhengighet (se også motinnlegg fra Lotteritilsynets 
direktør): 
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/50xPM6/en-ubehagelig-sannhet 
  
Det er en rekke politiske spørsmål som diskuteres av Morten Klein. Er dagens system 
tilfredsstillende med Norsk Tipping som har en interesse i å fremme sin kommersielle 
aktivitet uten effektiv beskyttelse? 
 

*** 
 
Professor Mads Andenæs innleder kort på seminaret. Korte kommentar av professor Carl 
Baudenbacher, EFTA-domstolens mangeårige president. (Debatten blir på norsk og engelsk.) 
  
 

https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Saker/
https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Saker/
https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Vedtak/lovvedtak-og-lovmerknader/Lovvedtak/2019-2020/vedtak-201920-089/?all=true
https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Vedtak/lovvedtak-og-lovmerknader/Lovvedtak/2019-2020/vedtak-201920-089/?all=true
https://lottstift.no/nb/pengespill/pengespill-pa-nett/forbud-mot-formidling-av-betaling/
https://www.norsk-tipping.no/selskapet/blogg/fagblogg-kampen-om-automatene-2003-2007
https://www.norsk-tipping.no/selskapet/blogg/fagblogg-kampen-om-automatene-2003-2007
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/50xPM6/en-ubehagelig-sannhet

