
 

 

Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk 

tillatelse 

 

Gjeldende regelverk: 

 

§ 1.Formål 

Formålet med forskriften er å sikre et regulert og kontrollert tilbud av pengespill gjennom å 

begrense tilgangen til pengespill som ikke har norsk tillatelse. 

 

§ 2.Definisjon 

Med pengespill i denne forskrift menes virksomhet som omfattes av totalisatorloven, 

pengespilloven og lotteriloven. 

 

§ 3.Anvendelsesområde 

Forskriften gjelder for banker, finansieringsforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, filialer i 

Norge av utenlandske kredittinstitusjoner og betalingsforetak, samt andre som yter 

betalingstjenester i Norge. 

 

§ 4.Forbud mot betalingsformidling 

Det er forbudt for virksomheter som nevnt i § 3 å formidle betaling av innsats og gevinst i 

pengespill som ikke har tillatelse i Norge. 

 

Forbudet mot betaling av innsats gjelder ved betalingsordre der betalingskort er benyttet og 

autorisasjonsforespørselen identifiseres etter et brukerstedskodesystem. 

 

Lotteritilsynet kan ved forskrift eller enkeltvedtak gi pålegg til virksomheter som nevnt i § 3, 

om å avvise elektroniske betalingstransaksjoner til og fra entydig bestemte kontonumre. 

 

Forslag til nytt regelverk: 

 

§ 3. Anvendelsesområde 

Forskriften gjelder foretak som yter betalingstjenester i Norge. 

 

§ 4. Forbud mot betalingsformidling 

Det er forbudt å yte betalingstjenester knyttet til pengespill som ikke har tillatelse i Norge. 

 

Forbudet gjelder både betalingstransaksjoner til og fra pengespillselskap som ikke har 

tillatelse i Norge og betalingstransaksjoner til og fra andre foretak som formidler 

betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge. 

 

Foretak som yter betalingstjenester i Norge skal stanse betalingstransaksjoner som er 

knyttet til pengespill som ikke har tillatelse i Norge, herunder betalingstransaksjoner med 

betalingskort med brukerstedskode for pengespill. 

  



 

 

Lotteritilsynet kan ved enkeltvedtak i pålegg til foretak som yter betalingstjenester knyttet til 

pengespill som ikke har tillatelse i Norge, om å avvise betalingstransaksjoner identifisert 

med: 

 

1. Kontonumre til pengespillselskap som gjennomfører betalingstransaksjoner eller andre 

foretak som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskapet. 

2. Navn på pengespillselskap som gjennomfører betalingstransaksjoner eller andre foretak 

som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskapet. 

 

Lotteritilsynet kan ved enkeltvedtak gi pålegg etter fjerde ledd nr. 2 når: 

a) Lotteritilsynet har fattet vedtak om å avvise betalingstransaksjoner identifisert med 

kontonummer, og det samme foretaket som eier kontonummeret sender 

betalingstransaksjoner knyttet til pengespill fra andre kontonummer enn beskrevet i vedtaket, 

eller 

b) Foretaket bruker annen kode enn pengespill for korttransaksjoner men gjennomfører 

likevel betalingstransaksjoner knyttet til pengespill. 

 

§ 5. Opplysningsplikt etter forespørsel fra Lotteritilsynet 

Med hjemmel i denne forskriften skal foretak som yter betalingstjenester i Norge opplyse 

Lotteritilsynet dersom foretak som gjennomfører betalingstjenester på vegne av 

pengespillselskap som Lotteritilsynet har fattet vedtak om etter § 4 fjerde ledd, sender 

betalingstransaksjoner knyttet til pengespill fra andre kontonummer enn beskrevet i vedtaket. 

Foretak som yter betalingstjenester i Norge skal også opplyse Lotteritilsynet dersom de har 

stanset betalingstransaksjoner til og fra andre foretak som gjennomfører 

betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap. 

 


