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Ansøgning

Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)
Ansøger

1. Ansøger
CVR-/SE-nr.

Navn

Husnummer

Adresse
Postnummer

By

Telefonnummer

Driftsform

Personnummer

Mail adresse

Alternativt telefonnummer

2. Driftsform
Enkeltmandsfirma

I/S

A/S (vedlæg udskrift fra Erhvervsstyrelsen)

Foreninger, fonde mv. (vedlæg vedtægter)

ApS (vedlæg udskrift fra Erhvervsstyrelsen)

IVS

Andet (oplys driftsform)

For alle virksomhedsformer gælder det, at alle ejere, alle medlemmer af direktionen og alle medlemmer af bestyrelsen skal underskrive
ansøgningen.

Tilladelsen

3. Startdato
Tilladelsen skal gælde fra den

4. Antal spilleautomater
Antal gevinstgivende spilleautomater, som skal være omfattet af tilladelsen

5. Sæson
Du skal oplyse om spilstedet er sæsonbetonet og for hvilken periode

Fra den

Til den

6. Bemandingen

2017.07

Skal bemandingen af spilstedet ske fra et tilstødende lokale?

6-01

Nej

Ja
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Spilstedet

7. Oplysning om spilstedet
Restaurationens/spillehallens navn
Husnummer

Adresse
Postnummer

By
Alternativt telefonnummer

Telefonnummer

Hovednummer til det centrale overvågningssystem

Ny tilladelse (ved restaurationer skal kopi af alkoholbevilling vedlægges og ved spillehaller skal målfast plantegning vedlægges)
Udvidelse af automatantallet (målfast plantegning skal vedlægges)

Journalnummer

8. Restauration
Underskrift

Restaurationens samtykke
Navn

Dato

For restaurationer med alkoholbevilling gælder, at restauratøren med sin underskrift skal acceptere, at der bliver opstillet gevinstgivende
spilleautomater.
9. Spillehal
Daglig åbningstid

Fra klokken

Til klokken

10. Bestyrer
Den daglige drift af spillehallen skal forestås af tilladelsesindehaver
Den daglige drift af spillehallen skal forestås af en bestyrer
Bestyrers navn

Personnummer

Hvis den daglige drift skal forestås af en bestyrer, skal ansøgning om bestyrergodkendelse udfyldes og vedlægges ansøgningen
(blanket 8-01).

Oplysning om
ansøger

11. Oplysning om ansøger
Har ansøger, medlemmer af direktionen eller medlemmer af bestyrelsen forfalden gæld til offentlige myndigheder
Nej

Ja - oplys CVR-nummer

Ja - oplys personnummer

Har ansøger, medlemmer af direktionen eller medlemmer af bestyrelsen indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering, eller
er ansøger, medlemmer af direktionen eller medlemmer af bestyrelsen under rekonstruktion, konkursbehandling eller gældssanering
Nej

Ja - oplys CVR-nummer

Ja - oplys personnummer

Er ansøger, medlemmer af direktionen eller medlemmer af bestyrelsen dømt for strafbare forhold

2017.07

Nej

6-01

Ja - oplys CVR-nummer

Ja - oplys personnummer
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Erklæring og
underskrift

12. Ansøgers erklæring og underskrift

Jeg er indforstået med, at manglende oplysninger eller bevidste fejl i oplysningerne kan medføre, at ansøgningen afvises.

Jeg samtykker til, at Spillemyndigheden kan indhente nødvendige oplysninger hos en relevant myndighed, herunder
politiet, i Danmark eller udlandet med henblik på at vurdere, at tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater gives i overensstemmelse med bestemmelserne
i lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016 om spil.

Hvis nogen af de afgivne oplysninger ændres, skal Spilllemyndigheden straks underrettes.

Jeg erklærer endvidere, at de oplysninger, der er afgivet på
denne ansøgning, er korrekte og fuldstændige, og at jeg ikke
er under værgemål efter § 5 eller under samværgemål efter
§ 7 i lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007 om værgemål med senere ændringer.

Den, der fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for Spillemyndighedens udstedelse af tilladelse efter lov om spil, straffes med bøde eller
fængsel efter straffelovens bestemmelser herom.

Underskrift - underskrives i hånden
Dato

Navn

Personnummer

Dato

Navn

Personnummer

Dato

Navn

Personnummer

Dato

Navn

Personnummer

Dato

Navn

Personnummer

Dato

Navn

Personnummer

Dato

Navn

Personnummer

Dato

Navn

Personnummer

Bilag

13. Bilag

Underskrift - underskrives i hånden

Underskrift - underskrives i hånden

Underskrift - underskrives i hånden

Underskrift - underskrives i hånden

Underskrift - underskrives i hånden

Underskrift - underskrives i hånden

Underskrift - underskrives i hånden

Nedennævnte bilag skal vedlægges hvis det er aktuelt
Kopi af alkoholbevilling (gælder for restaurationer)
Kopi af målfast plantegning over lokale
Kopi af udskrift fra Erhvervsstyrelsen (gælder for A/S og ApS og IVS)
Kopi af foreningens vedtægter (gælder for fonde, foreninger og lignende)

2017.07

Andet

6-01
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Vejledning
Ansøgning
I skal sende ansøgning om tilladelse til opstilling af gevinstgivende
spilleautomater til Spillemyndigheden, som er den myndighed, der
kan give tilladelsen. Det står i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil.
Ved gevinstgivende spilleautomater forstås mekaniske eller elektroniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spilleren kan vinde en
gevinst.
Hvis I ønsker at opstille gevinstgivende spilleautomater på flere forskellige adresser, skal I sende en ansøgning for hvert opstillingssted
til Spillemyndigheden.
Betingelser
Personer, der er fyldt 21 år, kan få tilladelse til at opstille gevinstgivende spilleautomater, hvis de ikke
1. er under værgemål eller samværgemål
2. har indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller
		gældssanering
3. er under rekonstruktion, konkursbehandling eller gælds		sanering
4. er dømt for et strafbart forhold, der medfører, at der er fare
		 for, at de vil misbruge adgangen til at arbejde med spille		automater
5. har forfalden gæld til det offentlige.
En gæld er ikke forfalden, hvis der er en betalingsordning med inddrivelsesmyndigheden, eller der er stillet fuld sikkerhed for gælden.
Spillemyndigheden kan give tilladelse til at opstille gevinstgivende
spilleautomater til selskaber der opfylder betingelserne i punkt 2-5,
og hvor medlemmerne af direktionen og bestyrelsen opfylder betingelserne i punkt 1-5.
Ansøger skal kunne drive virksomheden på fuldt forsvarlig måde.
Personer eller selskaber må ikke være dømt for strafbare forhold, der
begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at drive virksomhed med gevinstgivende spilleautomater.
Punkt 1
Ansøger
Ansøgers navn, adresse og CVR-nummer skal oplyses i blanketten.

Punkt 3
Startdato
Her skal I oplyse den dato, som I ønsker tilladelsen skal gælde fra.
I skal søge i god tid inden den ønskede startdato. Der vil især for
ansøgninger om at opstille spilleautomater i spillehaller være nogen
sagsbehandlingstid. Spillemyndigheden skal under behandlingen af
ansøgningen høre politiet og lokalet skal godkendes af Spillemyndigheden.
Punkt 4
Antal
I skal oplyse det antal automater, som I ønsker, skal være omfattet af
tilladelsen. Hvis I søger om udvidelse af automatantallet, skal I for
eksempel skrive 10 + 5 = 15.
Punkt 5
Sæson
Hvis du ikke udbyder spil i mere end 6 måneder, bortfalder tilladelsen. Du skal derfor oplyse om spilstedet er sæsonbaseret.
Et sæsonbaseret spilsted kan fx være et tivoli.
Punkt 6
Bemandingen
I skal oplyse om den daglige bemanding af spilstedet skal ske fra et
tilstødende lokale.
Punkt 7
Spilsted
I skal oplyse adressen, hvor de gevinstgivende spilleautomater skal
opstilles. I skal oplyse hvilket hovednummer/telefonnummer, dataopsamlingsboksen er tilsluttet, hvis I kender nummeret når I sender
ansøgningen.
I skal afkrydse om ansøgningen vedrører en ny tilladelse eller en
udvidelse af spilleautomatantallet.
I skal altid vedlægge en målfast plantegning, når I søger om en ny
tilladelse til en spillehal eller udvidelse af spilleautomatantallet.

Ifølge persondataloven må dokumenter med personlige oplysninger
ikke sendes i ukrypteret mails. Nogle dokumenter vil derfor blive
sendt med post.

I skal markere på tegningen, hvor bemandingen hovedsageligt vil
opholde sig.

Alle interessenter i et interessentskab skal underskrive blanketten.
2017.07

Hvis en forening ikke er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal der vedlægges en kopi af foreningens vedtægter.

Ansøger skal desuden oplyse telefonnummer, alternativt telefonnummer og eventuelt mail adresse.

Punkt 2
Driftsform
Sæt kryds ved den driftsform, ansøgers virksomhed drives under.

6-01

Selskaber, foreninger og fonde skal vedlægge en udskrift fra
Erhvervsstyrelsen.

Alle medlemmer af direktionen og bestyrelsen i et selskab skal
underskrive ansøgningen.

Hvis det er en spillehal, hvor overvågning af spillehallen foregår fra
et tilstødende lokale, skal dette lokale også fremgå af plantegningen
og I skal skrive på tegningen, hvilke aktiviteter der er i det tilstødende lokale.
Hvis I søger om en udvidelse af spilleautomatantallet, skal I oplyse
Spillemyndighedens journalnummer.
Hvis I skal søge om bestyrerskifte, skal blanket 8-01 udfyldes og
sendes til Spillemyndigheden.
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Vejledning fortsat
Punkt 8
Restauration
Gevinstgivende spilleautomater må opstilles i restaurationer med
gyldig alkoholbevilling.
Første gang der bliver søgt om tilladelse til en restauration, skal kopi
af gyldig alkoholbevilling vedlægges ansøgningen. Ansøgningen bliver ikke behandlet, hvis alkoholbevillingen mangler.
Restauratøren skal skrive under på, at der må opstilles gevinstgivende spilleautomater.
Hvis tilladelsesindehaver fortsætter med at have spilleautomater
opstillet i en restauration, hvor der har været ejerskifte, skal I ikke
søge om en ny tilladelse.
Punkt 9
Spillehal
I skal oplyse den daglige åbningstid.

2017.07

Punkt 10
Bestyrer i spillehal
Hvis ansøger ikke selv kan holde opsyn med spillehallen, skal ansøger udpege en bestyrer.

6-01

Punkt 12
Ansøgers erklæring og underskrift
Ansøger samtykker ved sin underskrift til, at Spillemyndigheden kan
indhente de nødvendige oplysninger, og at den relevante myndighed
videregiver disse oplysninger til Spillemyndigheden.
Oplysningerne bliver kontrolleret af Spillemyndigheden, når vi
behandler ansøgningen.
Hvis ansøgningen vedrører et selskab, en forening eller en fond skal
alle medlemmer af direktionen og alle medlemmer af bestyrelsen
skrive under på, at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige.
Punkt 13
Bilag
I skal afkrydse hvilke bilag I har vedlagt ansøgningen.
Andet
Det centrale overvågningssystem
Alle gevinstgivende spilleautomater skal være tilsluttet et centralt
overvågningssystem hos Spillemyndigheden, inden spilleautomaterne må tages i brug.

Bestyrerens navn og personnummer skal oplyses i blanketten.

Alle gevinstgivende spilleautomater som opstilles, skal godkendes af
en testvirksomhed, som er godkendt af Spillemyndigheden. Når spilleautomaten er godkendt, bliver den forsynet med en mærkat.

Hvis der søges om opstilling af spilleautomater i en ny spillehal eller
der søges om bestyrerskifte, skal den ansøgte bestyrer udfylde og
underskrive blanket 8-01 og sende den til Spillemyndigheden.

Offentliggørelse af tilladelser
Spillemyndigheden udarbejder en oversigt over tilladelsesindehaverne, opstillingssteder, antal spilleautomater pr. opstillingssted.

Punkt 11
Oplysninger om ansøger
Spillemyndigheden ønsker at få oplyst, om ansøger, medlemmer af
direktionen og medlemmer af bestyrelsen i et selskab lever op til de
krav, som stilles i lov om spil § 26.

Oversigten bliver offentliggjort på spillemyndigheden.dk.

Hvis ansøger, et medlem af direktionen eller bestyrelsen sætter kryds
i et af ja-felterne, skal personnummer oplyses.

En uddybende vejledning findes på spillemyndigheden.dk.

Hvis I har spørgsmål til ansøgningen, kan I kontakte Spillemyndigheden på mail@spillemyndigheden.dk. I kan sende krypteret mail til
os via vores hjemmeside - Kontakt.

