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Crowd1 - Informasjon om regelverk for pengespill og pyramidevirksomhet i Norge  
 
We have information that people who are central in the management of Crowd 1 is Scandinavian.  
If this is not correct, or if you for other reasons are not able to understand our letter in Norwegian, 
please give us a notice on postmottak@lottstift.no as soon as possible, and we will translate our 
letter to English.  
 
Lotteritilsynet har mottatt flere henvendelser om Crowd1, med tips og spørsmål om dette er et pengespill 
og/eller et pyramidespill eller pyramidelignende omsetningssystem i strid med lotteriloven.  
 
På bakgrunn av undersøkelser av virksomheten, Crowd1 sin informasjon på nettsiden crowd1.com, 
innhold på Youtube, samt innholdet i henvendelsene vi har mottatt, finner vi grunn til å orientere om 
regelverket knyttet til pengespill og pyramidespill i Norge.  
 
Vi har registrert at det har vært avholdt informasjonsmøter/ webinar via Youtube, rettet mot nordmenn i 
2019. Vi har også informasjon som tyder på at nordmenn er rekruttert inn i virksomheten.  
 
Lotteritilsynet har sett på virksomheten til Crowd1, og er av den oppfatning at dersom det stemmer at 
virksomheten er koblet til pengespill, kan virksomheten i Norge innebære ulovlig tilbud, markedsføring 
og/ eller formidling av lotteri og pengespill som ikke har tillatelse i Norge.  
 
Lotteritilsynet registrerer at Crowd1 omsettes i et pyramidesystem, men har per i dag ikke tilstrekkelig 
kunnskap om omsetningssystemet til å kunne vurdere om dette er et ulovlig pyramidespill etter 
lotteriloven § 16. Ut fra beskrivelsen av virksomheten kan denne utgjøre brudd på lotteriloven § 16.  
 
Adressat er Crowd1 Unit No. 30-01-817, Fl. No 1, Bldg No 3, Plot No 550-554, J&G DMCC, Dubai, 
United Arab Emirates. Dersom dette ikke er riktig mottaker/adresse, ber vi dere informere om riktig 
mottaker og adresse.  
 
Brevet er rettet mot ansvarlige bak Global Game Arena sin virksomhet i Norge, samt alle deltakere i 
virksomheten i Norge.  
 
Brevet er spesifikt adressert til enkeltmannsforetak Johan Kloster, da person med samme brukernavn har 
publisert flere informasjonsvideoer på norsk om virksomheten Crowd1 på Youtube. Det bes opplyst 
dersom dette ikke er riktig mottaker. 
 
 

mailto:postmottak@lottstift.no
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Lovgrunnlag 
 
Lotteritilsynet skal føre tilsyn med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lov 24. februar 195 nr. 
11 om lotterier m.v. (lotteriloven), lov 28. august 1992 nr. 103 og pengespill m.v. (pengespilloven), og 
lov 1. juli 1927 om veddemål ved totalisator (totalisatorloven) blir overholdt. 
 
Ved forhold i strid med lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven kan Lotteritilsynet gi pålegg til de 
ansvarlige om å rette det ulovlige forhold, jf. lotteriloven § 14a, pengespilloven  § 15 og forskrift om 
totalisatorspill § 5. Videre kan Lotteritilsynet fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført pålegget jf. 
lotteriloven § 14 c og pengespilloven § 15. Brudd på lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven kan 
også medføre straff i form av bøter eller fengsel, jf. lotteriloven § 17, pengespilloven § 16 og 
totalisatorloven § 3.  
 
Pengespill 
I Norge kan lotteri, pengespill og totalisatorspill bare tilbys etter tillatelse fra Lotteritilsynet, 
Kulturdepartementet eller Landbruks- og matdepartementet, og kun til inntekt for formål fastsatt i 
lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill omfattet 
av pengespilloven, Norsk Rikstoto har enerett til å tilby totalisatorspill omfattet av totalisatorloven, og 
tillatelse til å avholde lotteri etter lotteriloven kan bare gis til organisasjoner som har et humanitært eller 
samfunnsnyttig formål. 
 
Som lotteri og pengespill regnes virksomhet der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge 
av trekning, gjetting eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall. De tre 
vilkårene innskudd, helt eller delvis tilfeldig utfall og gevinst må alle være oppfylt for at virksomheten 
skal bli å anse som lotteri eller pengespill.  
 
Det er forbudt å tilby å tilby lotteri, pengespill og totalisatorspill som ikke har tillatelse i Norge. Dette 
fremgår av lotteriloven § 7 første ledd, pengespilloven § 2 første ledd og forskrift om totalisatorspill § 1 
tredje ledd.  
 
Videre er det forbudt å markedsføre og formidle lotteri, pengespill og totalisatorspill som ikke har 
tillatelse i Norge. Dette følger av lotteriloven § 11 og pengespilloven § 2 tredje ledd og forskrift om 
totalisatorspill § 1 tredje ledd.  
 
Lovgivningen innebærer også forbud mot å formidle betalingstransaksjoner (innsats og gevinst) til 
utenlandske spillselskap fra betalingsforetak i Norge. Dette følger eksplisitt av forskrift 19. februar 2010 
nr. 184 om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse. 
 
Det er bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov å tilby, formidle og markedsføre pengespill på 
nett til nordmenn. 
 
Markedsførings- og formidlingsforbudet rammer all aktivitet som blir iverksatt for å fremme omsetningen 
av lotteri, pengespill og totalisatorspill som ikke har tillatelse i Norge. 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-19-184
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-19-184
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Formålet med lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven er å sikre et kontrollert og ansvarlig tilbud 
av lotteri, pengespill og totalisatorspill i Norge.  
 
Pyramidespill 
Det følger av lotteriloven § 16 første ledd at det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre 
pyramidespill eller lignende system. Som omfattet av forbudet regnes ethvert system der det ytes vederlag 
for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til systemet. 
 
Videre følger det av § 16 andre ledd at forbudet i første ledd også omfatter pyramidelignende 
omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre 
verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester, eller andre ytelser. 
 
Reglene er ment til å klargjøre skillet mellom den lovlige nettverkshandel og de ulovlige, 
pyramidelignende salgsformene. Lotterilovens forbud mot pyramidespill og pyramidelignende 
omsetningssystem rammer direktesalgskonsepter der over halvparten av inntektene stammer fra 
medlemsavgifter og lignende. Med andre ord er det et krav at det omsettes reelle varer eller tjenester i 
virksomheten, og omsetningen fra dette må utgjøre minst 50 % av inntektene i virksomheten, for at det 
ikke skal dreie seg om et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven § 16. Dette 
gjelder både i forhold til selskapet og i forhold til det enkelte medlem. 
 
Lotteritilsynets orientering 
 
Med bakgrunn i informasjon som Lotteritilsynet har mottatt om Crowd1 sin virksomhet i Norge, 
informasjon om virksomheten som fremgår av nettsiden Crowd1.com og via Youtube, finner vi grunnlag 
for å orientere om regelverket knyttet til pengespill og pyramidevirksomhet i Norge.  
 
Vi viser her til forvaltningsloven § 11 hvor det fremgår at et forvaltningsorgan har en alminnelig 
veiledningsplikt innenfor sitt saksområde. Vi presiserer at brevet ikke innebærer en fullstendig 
lovlighetsvurdering eller starten på en slik vurdering, og kan heller ikke benyttes som en eventuell 
godkjenning av det konkrete konseptet. 
 
Vi understreker også at personer og virksomheter som driver forretninger selv er pliktig til å sette seg inn 
i regelverket, samt sikre at virksomheten drives i tråd med norske lover og regler.  
 
 
Pengespill  
Ut fra de opplysningene vi har fra egne undersøkelser og Crowd1 sin informasjon på egne nettsider er 
virksomhet koblet til pengespill.   
 
Det er uklart hvordan virksomheten er koblet til pengespill, herunder hvilke type spill der er snakk om og 
hvilken rolle medlemmene som verves skal ha opp mot pengespillindustrien.  
 
Vi presiserer at det er forbudt å tilby, markedsføre og formidle lotteri og pengespill som ikke har tillatelse 
i Norge. Det er bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har tillatelse til å tilby, formidle og 
markedsføre pengespill på nett til nordmenn.  
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Pyramidespill  
Med bakgrunn i den informasjon vi har, legger vi til grunn at virksomheten til Crowd1 er bygd opp i en 
pyramidestruktur med flere nivå der deltakerne kan oppnå økonomisk gevinst ved verving av nye 
deltakere på et lavere nivå.  
 
Virksomheter kan ha en pyramidestruktur og likevel være lovlige direktesalgskonsept eller MLM-selskap. 
Om selskaper vil rammes av pyramidebestemmelsen vil bero på en konkret vurdering av det aktuelle 
konseptet.  
 
Det avgjørende for en vurdering av om en virksomhet med pyramidestruktur er et lovlig 
direktesalgskonsept eller et ulovlig pyramidespill, er om omsetningen av varer, tjenester eller andre 
ytelser er over 50 % av omsetningen i selskapet og for det enkelte medlem.  For at virksomheten ikke skal 
komme i strid med lotteriloven må omsetningen knyttet til verving være mindre enn 50 % av omsetningen 
i selskapet og for det enkelte medlem. Vi viser her til lovgrunnlaget ovenfor. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det i en vurdering av om over halvparten av inntektene stammer fra 
medlemsavgifter og lignende også kan være avgjørende om produktene som blir solgt er overpriset og 
slik at verving da kan anses som en del av prisen for produktet.  
 
Lotteritilsynet har per i dag ikke opprettet tilsynssak mot Crowd1, og har som følge av dette ikke 
innhentet opplysninger om hvor mye av omsetningen i Crowd1 som er knyttet til verving (medlemsavgift, 
salgsbonus fra salg av medlemskap, og andre bonuser og provisjoner av inntekter fra nye medlemmer 
etc.), og hvor mye av omsetningen som er knyttet til eventuelt salg av reelle produkter og tjenester.  
 
På bakgrunn at mottatt informasjon om Crowd1 finner vi grunn til å gjøre dere oppmerksom på at dersom 
mer enn 50 % av omsetningen i Crowd1 sin virksomhet i Norge eller for det enkelte medlem i Norge er 
knyttet til verving i form av medlemsavgift eller overprisede varer så vil virksomheten regnes som et 
ulovlig pyramidespill eller pyramidelignende omsetningssystem i Norge.  
 
Som følge av at det ikke eksisterer noen godkjenning- eller tillatelsesordning for nettverksselskaper og 
MLM-selskaper med pyramidelignende karakter vil vi ikke per i dag be om ytterligere informasjon fra 
Crowd1 i Norge. 
 
For nærmere informasjon om regelverket viser vi til forarbeidene til lotteriloven § 16, Ot.prp. nr. 97 
(2004-2005) om lov om endringer i lov av 24.02.95 nr. 11 om lotterier m.v.: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-97-2004-2005-
.html?id=400841 , spesielt kapittel 8 (s. 22-26).     
 
Lotteritilsynet har skrevet en blogg om grensen mellom lovlig direktesalg og ulovlig pyramide, her er 
linken til den: https://lottstift.no/blogg/2015/03/02/tru-ikkje-pa-gull-og-grone-skogar/  
 
Dette til orientering. Vi presiserer at dette er et informasjonsbrev og at vi per i dag ikke krever 
opplysninger/dokumentasjon fra dere.  
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr-97-2004-2005-.html?id=400841
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr-97-2004-2005-.html?id=400841
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-97-2004-2005-.html?id=400841
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-97-2004-2005-.html?id=400841
https://lottstift.no/blogg/2015/03/02/tru-ikkje-pa-gull-og-grone-skogar/
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Vi ber dere likevel sende oss en bekreftelse så snart som mulig og innen 15. juli 2019 på at dere har 
mottatt dette brevet og har forstått informasjonen om regelverket for lotteri, pengespill og 
regelverket om pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem.  
 
For at vårt arbeid videre skal være basert på riktig informasjon vil vi gjerne at dere i tillegg 
bemerker om noen av opplysningene vi har skrevet i brevet her om virksomheten til selskapet er 
feil. 
 
Da dette brevet, i tillegg til ansvarlige bak virksomheten, er rettet mot samtlige deltakere i Crowd1 
sin virksomhet i Norge, forventes det at brevet blir videreformidlet til disse deltakerne.  
 
Vi informerer om at brevet også vil bli tilgjengeliggjort på Lotteritilsynet sine nettsider, under 
temaet pyramide.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Monica Alisøy Kjelsnes  
seniorrådgiver  
 

 
 
 
Rannveig Gram Skår  
rådgiver  
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