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Konsesjon til Stiftelsen Norsk Rikstoto 

Ved kongelig resolusjon av 14.10. 2016, i medhold av lov 1. juli 1927 om veddemål ved 

totalisator (totalisatorloven) er det bestemt følgende:  

 

I perioden 1. januar 2017 og inntil videre, men ikke ut over 31. desember 2021 gis Stiftelsen 

Norsk Rikstoto (Norsk Rikstoto) all bevilling (konsesjon) til å arrangere totalisatorveddemål. 

 

Konsesjonshaver kan ikke tilby eller formidle andre spillprodukter enn de som er i tråd med 

lov om veddemål ved totalisator (totalisatorloven). Konsesjonshaver kan tilby spill på 

internasjonale totalisatorløp (trav- og galoppløp). 

 

Norsk Rikstoto skal i henhold til spilleregler fastsatt av departementet avholde og formidle 

totalisatorspill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge 

negative konsekvenser av spillene.  

 

Søknad om eventuelle nye spillprodukter og endring i spillereglene skal konsesjonshaver 

forelegge Lotteritilsynet for uttalelse, før søknad sendes departementet. 

 

For øvrig gjelder følgende vilkår for konsesjonen: 

 

1. Krav til unike spillerprofiler og registrert spill 



Side 2 

 

All deltakelse i spill på elektroniske kanaler skal skje registrert på unike spillerprofiler. Fra 1. 

januar 2018 skal alt spill skje registrert. Spill som leveres på totalisatorbanen, der det er  løp 

på den aktuelle bane samme dag, kan likevel inntil videre skje uregistrert.  

 

Innen 1. januar 2018 skal konsesjonshaver ha gjennomført en risikovurdering og vurdering av 

tiltak for å redusere risikoen for uheldig spilleadferd ved banespill. Denne vurderingen vil 

danne grunnlag for krav til ansvarlighetstiltak for banespill.  

 

2. Krav til internkontroll 

Norsk Rikstoto skal etablere rutiner for å sikre at de implementerer de krav som følger av lov, 

forskrift, konsesjon og spilleregler. Rutinene skal dokumenteres, holdes oppdatert og stilles til 

rådighet for Lotteritilsynet og departementet. 

 

God internkontroll skal ivareta spillernes rettigheter før, under og etter et løp, og Norsk 

Rikstoto skal herunder: 

- ha et system som sikrer korrekt utførelse av aktiviteter som skal gjennomføres før hver 

spillrunde (registrering av spill, innbetaling, utlevering av spill, kvittering osv.) 

- ha et system og nødvendige avtaler med arrangør som sikrer korrekt gjennomføring av 

totalisatorløp, registrering av totalisatorresultat osv. 

- ha et system som sikrer korrekt utførelse av aktiviteter etter hver spillrunde 

(premieberegning, utbetaling av gevinst, klagehåndtering osv.). 

  

3. Tiltak som reduserer risiko for spilleproblemer og spilleavhengighet 

Norsk Rikstoto skal etablere et ansvarlighetsrammeverk som skal inneholde tiltak for å 

forebygge, oppdage og reagere mot uheldig spilleadferd. 

 

Markedsføring av spill skal skje i henhold til retningslinjer fastsatt av Landbruks- og 

matdepartementet.  

 

Ved spill i elektroniske kanaler (internett, mobil mv.) skal følgende ansvarlighetsverktøy 

gjelde for alt spill: 

- Det skal være obligatorisk for spilleren å sette grenser for spillebeløp per dag, uke og 

måned. 

- Det skal være mulig å ekskludere seg fra alt spill med en minimum varighet på ett år. 

- Verktøy for spillepauser og utestengelse for spill skal være tilgjengelig for alle 

spillere. 

- Informasjon om fare ved spill og hjelpetilbud for spilleavhengige skal være godt 

synlig på Norsk Rikstotos nettsider og ellers være tilgjengelig der spill tilbys. 

Telefonnummer eller link til Hjelpelinjen skal være godt synlig i alle salgskanaler. 

 

Innen 1. januar 2019 skal Norsk Rikstoto ha etablert en totalgrense for spill og/eller tap. 

Denne skal fungere som et sikkerhetsnett for spillere som har problemer med å sette grenser 

for egen spilleaktivitet. 
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4. Tiltak som reduserer risikoen for økonomisk kriminalitet 

Norsk Rikstoto skal iverksette tiltak som reduserer risikoen for økonomisk kriminalitet i 

forbindelse med totalisatorspill, herunder manipulering av resultat og hvitvasking. 

 

5. Offentlig kontroll 

Lotteritilsynet er tilsynsorgan for spillvirksomheten, herunder for vilkårene i pkt. 1-4 ovenfor. 

Norsk Rikstoto skal gi Lotteritilsynet uhindret adgang til lokaler og gi innsyn i og utlevere det 

materiale som Lotteritilsynet finner nødvendig for å utøve sin kontroll. Norsk Rikstoto skal 

sikre at Lotteritilsynet har tilsvarende adgang hos arrangør og kommisjonær. 

 

6. Forholdet til sporten og fordeling av midler 

 

Norsk Rikstoto skal gjennom rasjonell drift legge til rette for at mest mulig av inntektene fra 

spillet kan gå til å fremme norsk hestesport, hestehold og hesteavl. 

 

I den grad midler fra totalisatorspillet brukes til investeringer i anlegg og infrastruktur, skal 

Norsk Rikstoto sikre at investeringene også i fremtiden kommer formålet til gode. 

 

Norsk Rikstoto bestemmer hvilke trav- og galoppløp i Norge som skal arrangeres med 

totalisatorspill. 

 

Galoppsporten og dens aktører skal sikres likeverdige vilkår som travsporten. Galoppsporten 

skal likestilles med travsporten når det gjelder introduksjon og deltakelse i nye fremtidige 

spill og spillprodukter.  

 

I henhold til totalisatorforskriften § 4 fastsetter Landbruks- og matdepartementet hvert år de 

midler av omsetningen til Norsk Rikstoto som skal gå til fremme av hestesporten, hesteholdet 

og norsk hesteavl. Departementet kan bestemme nærmere hvordan midlene skal benyttes. 

  

7. Mulige endringer i konsesjonsvilkårene/tilbaketrekking av konsesjonen 

Landbruks- og matdepartementet forbeholder seg rett til å endre disse vilkår og fastsette nye 

vilkår i konsesjonsperioden. Herunder kan det som følge av Stortingets behandling av 

melding om pengespill, bli gjort endringer i lovgivningen som også kan medføre endring i 

krav til konsesjonshaver. Dersom Norsk Rikstoto bryter vilkårene for konsesjonen kan 

Landbruks- og matdepartementet trekke konsesjonen tilbake. Konsesjonen kan også trekkes 

tilbake dersom forutsetningene for konsesjonen endres. 

 

Med hilsen 

 

Gunnar Hagen (e.f.)  

ekspedisjonssjef Kristin Nummedal 

 avdelingsdirektør 
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