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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM OPPSTILLINGSTILLATELSER 
FOR GEVINSTAUTOMATER OG UNDERHOLDNINGSAUTOMATER 

 

1. Innledning 

Saken gjelder forskrift om endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater 
og underholdningsautomater § 2 annet ledd.  

Ved kongelig resolusjon 10. desember 2004 ble tillatelsene til oppstilling av gevinstautomater 
forlenget til 30. juni 2005. Bakgrunnen for dette var en kjennelse i Borgarting lagmannsrett 
30. november 2004 der det ble nedlagt forbud mot å innføre enerett for Norsk Tipping til drift 
av utbetalingsautomater inntil rettskraftig dom i saken foreligger. Samtidig ble det lagt ned 
forbud mot å avslå søknader om videre oppstillingstillatelser utover 31. desember 2004 med 
den begrunnelsen at staten vil innføre enerett.  

Departementet opprettholder sitt syn i hovedspørsmålet, dvs. at enerettsmodellen er den beste 
måten for å få til en sosialpolitisk forsvarlig regulering av gevinstautomatmarkedet, og går 
videre med saken overfor nasjonale domstoler. Rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett 
er berammet til juni og slik at dom i saken vil foreligge rett etter sommerferien. Uansett utfall 
vil saken antagelig bli anket til Høyesterett. Skulle staten vinne i lagmannsretten taler likevel 
sterke sosialpolitiske grunner for at staten raskt bør iverksette enerettsmodellen.  

I og med at de rettslige avklaringene først vil foreligge i andre halvår vil dagens regime 
forlenges med ytterligere et halvt år; dvs fram til 31. desember 2005. Videreføringen vil bli 
foretatt gjennom en ”fastfrysing” av dagens regime. På grunn av (det store antall) aktører og 
nødvendige krav til høringsfrister og gjennomføringstid vil det ikke være mulig å foreta 
endringer (redusere antall automater, endre utplasseringsmønsteret, gjøre automatene mindre 
aggressive osv) i inneværende år.  

2. Forskriftens innhold 

Forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater § 2 
annet ledd endres ved at tillatelser til å stille opp gevinstautomater ikke gis varighet ut over 
31. desember 2005. Oppstilling i henhold til gitt oppstillingstillatelse for gevinstautomater 
kan ikke flyttes fra et oppstillingssted til et annet, og det kan heller ikke byttes formål eller 
entreprenør. Dette anses nødvendig for å unngå ukontrollerte markedsforskyvninger i den 
uforutsette interimsperioden fram til 31. desember 2005. Dette er i det vesentlige støttet av 
aktørene i automatmarkedet. 

3. Administrative og økonomiske konsekvenser 



Forskriftendringen innebærer ingen administrative konsekvenser for berørte organisasjoner og 
automatbransjen. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil forestå arbeidet med gjennomføring og 
endringen vil således ikke kreve ressurser i politidistriktene. 

Forlengelse av dagens automatregime med ytterligere et halvt år (fra 1. juli 2005 til 31. 
desember 2005) vil medføre at berørte organisasjoner, automatimportører og lokalinnehavere 
vil motta anslagsvis samme inntekter som i første halvår 2005. 

 

 

Kultur- og kirkedepartementet  

 

tilrår: 

 

Forskrift om endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og 
underholdningsautomater fastsettes i samsvar med vedlagt forslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                Forskrift om endring i forskrift om oppstillingstillatelser for  
              gevinstautomater og underholdningsautomater  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. mai 2005 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om 
lotterier m.v. § 3. 
 

I 
 
I forskrift 22. september nr 960 om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og 
underholdningsautomater gjøres følgende endring: 
 
§ 2 annet ledd skal lyde: 
 
            Tillatelsen skal gis for en tidsavgrenset periode som ikke skal overstige 3 år. 
Tillatelser til å stille opp gevinstautomater kan ikke gis med varighet ut over 31. 
desember 2005. Oppstilling i henhold til gitt oppstillingstillatelse for 
gevinstautomater kan ikke flyttes fra et oppstillingssted til et annet, og det kan 
heller ikke byttes formål eller entreprenør. 
 

II 
 

                Forskriften trer i kraft straks. 
 


