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Markedsføring og formidling av lotteri og pengespill på
www.startsiden.no - varsel om vedtak med pålegg om stans
Lotteritilsynet har mottatt tips om at det på nettstedet www.startsiden.no foregår
markedsføring og formidling av lotteri og pengespill.
Basert på våre undersøkelser er domenet www.startsiden,no registrert på ABC Startsiden
AS med org.nr. 980 176 185. Foreliggende varsel om vedtak med pålegg om stans stiles
derfor til dette foretaket

Rettslig grunnlag
Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lov
av 24. februar 1995 nr 11 om lotterier og lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill
m.v. § 2 tredje ledd blir overholdt.
Det følger av lotteriloven §§ 5 og 6 at lotteri bare kan avholdes etter tillatelse og til inntekt
for et humanitært eller samfunnsnyttig formål. Videre er det forbudt å markedsføre og
formidle lotteri som ikke har tillatelse, jf. lotteriloven § 11.
Ved forhold i strid med lotteriloven, kan Lotteritilsynet gi pålegg til de ansvarlige om å
rette det ulovlige, jf lotteriloven § 14a. I tillegg kan Lotteritilsynet med hjemmel i
lotteriloven §§ 14 b og 14 c ilegge administrative forelegg og tvangsmulkt til den som
innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegget. Brudd på lotteriloven eller medvirkning
til dette kan straffes med bøter eller fengsel, jf lotteriloven § 17.
Etter pengespilloven § 2 første ledd er det forbudt å formidle pengespill i forbindelse med
idrettskonkurranser og andre konkurranser, og tallspill uten tillatelse. Etter lovens § 2
tredje ledd er det også forbudt å innta i aviser og tidsskrifter, utlegge for offentligheten
eller på annen måte spre bekjentgjørelser om utenlandske tallspill og pengespill i
forbindelse med idrettskonkurranser og andre konkurranser, om salg av kuponger og
lignende eller om innløsning av gevinster. Brudd på pengespilloven eller medvirkning til
dette kan straffes med bøter eller med fengsel, jf. pengespilloven § 15.
Formålet med lotteriloven og pengespilloven er å sikre et kontrollert og forsvarlig tilbud av
lotteri og pengespill i Norge. Det vises også til lotteriloven § 1a og pengespilloven § 1 hvor
det slås fast at formålet med lovene er å sikre at lotteri og pengespill avholdes i
betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative sosiale
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konsekvenser av lotteri, samtidig som det legges til rette for at overskuddet fra spillene kan
være en god inntektskilde for humanitært og samfunnsnyttig arbeid.
Bestemmelsen om at pengespill som tilbys i Norge må ha tillatelse fra norske myndigheter,
sikrer at både innholdet, gjennomføringen og det samlede omfanger av de pengespill og
lotteri som tilbys er i samsvar med det som etter norsk tradisjon og oppfatning anses som et
forsvarlig spilltilbud.

Lotteri- og stiftelsestilsynets vurdering
Nettsiden www.startsiden.no inneholder direkte lenker til og omtale av pengespill og
lotterier som ikke har tillatelse i Norge, bl.a. til Centrebet, Ladbrokes, Unibet, Playit,
Betsson, Betway, Tippinga, Expekt m.fl. Lenkene er tilgjengelige under kategorien
”Pengespill”.
Spillselskapene tilbyr veddemål (betting), poker og kasinospill på internett.
Det følger av pengespilloven § 2 første og tredje ledd at det er forbudt å formidle og
markedsføre veddemål i forbindelse med idrettskonkurranser og andre konkurranser som
ikke er gitt tillatelse i Norge. Poker og andre kasinospill der det spilles med og om penger
er å betrakte som ”lotteri”, jf lotteriloven § 1 første ledd bokstav a, og etter lotteriloven §
11 er det forbudt å formidle og markedsføre slike spill når det ikke er gitt tillatelse i Norge.
Av spillselskapene som formidles på nettstedet www.startsiden.no er det kun Norsk
Tipping og Norsk Rikstoto som har tillatelse til å tilby pengespill i Norge. Etter
Lotteritilsynets vurdering fremstår lenkene til og omtalen av de øvrige spillselskap på
nettstedet som formidling og markedsføring av spill i strid med pengespilloven
§ 2 og lotteriloven § 11. I vurderingen legges det vekt på at lenkene og omtalen innebærer
en bekjentgjørelse og tilretteleggelse for spill som ikke har tillatelse i Norge.
På bakgrunn av dette gis herved varsel om at Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven
§§ 14a og 14c vil gi følgende pålegg:
1) ABC Startsiden AS, org.nr. 980 176 185, må umiddelbart stanse all formidling og
markedsføring av lotteri som ikke har tillatelse på www.startsiden.no da dette er i
strid med lotteriloven § 11.
2) For å sikre at pålegget etterkommes ilegges ABC Startsiden AS en tvangsmulkt på
kr 5 000,- per dag fra vedtaks dato og inntil det ulovlige forhold opphører.
Lotteritilsynet vil vurdere å anmelde forholdet til politiet.
Dette varselet er basert på de opplysninger Lotteritilsynet har innhentet på
www.startsiden.no.
Dersom De skriftlig kan bekrefte at forholdet er brakt til opphør innen to uker fra dags
dato, vil Lotteritilsynet ikke fatte pålegg om stenging.
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Dersom De har innvendinger mot det pålegg som er varslet eller grunnlaget for varselet,
ber vi Dem om å gi en skriftlig, begrunnet tilbakemelding innen nevnte frist.
Med hilsen

Bård Eikeset
seniorrådgiver

Monica Alisøy Kjelsnes
seniorrådgiver

