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Deltakere i Devide sin virksomhet i Norge  
 
 

 

Informasjon om norsk regelverk for pyramidespill og pyramidelignende 
omsetningssystem - Devide  
 
Lotteritilsynet har mottatt flere henvendelser om Devide med tips og spørsmål fra privatpersoner om dette 
er et pyramidespill eller pyramidelignende omsetningssystem i strid med lotteriloven. 
 
På bakgrunn av Devide sin informasjon på nettsidene devide.com og tigoo.com, samt innhold i 
henvendelsene vi har mottatt, finner vi grunnlag for å orientere om pyramidebestemmelsen i lotteriloven  
§ 16.  
 
Brevet er rettet til selskapet Vindorale Ltd. og Tigoo.com som står som ansvarlige for nettsidene 
devide.com og tigoo.com, samt alle deltakerne i virksomheten i Norge. Vi ber dere informere 
Lotteritilsynet dersom dere ikke er rett mottaker av brevet, og samtidig opplyse hvem vi skal sende brevet 
til. 
 
Brevet er kun utformet på norsk da Devide bruker norsk og svensk språk i sin markedsføring av 
virksomheten i Norge. 
 
 
Lovgrunnlag 
Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lotteriloven blir 
overholdt, jf. lotteriloven § 4.  
 
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. 
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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. Ifølge forarbeidene til 
lotteriloven, Ot.prp. nr. 97 (2004-2005) pkt. 8.2.4, vil inntektene særlig skyldes at andre verves til 
systemet dersom mer enn 50 % av inntektene stammer fra verving.  
 
Ved forhold i strid med lotteriloven § 16 kan Lotteritilsynet gi pålegg til de ansvarlige om å rette eller 
stanse det ulovlige forhold, jf. lotteriloven § 14a. Videre kan Lotteritilsynet fastsette tvangsmulkt for å få 
gjennomført pålegget jf. lotteriloven § 14c. Brudd på lotteriloven § 16 kan også medføre straff i form av 
bøter eller fengsel inntil tre år, jf. lotteriloven § 17. Overtredelse av lotteriloven § 16 ansees alltid som en 
grov overtredelse.  
 
 
Lotteritilsynets orientering 
Med bakgrunn i informasjon som Lotteritilsynet har mottatt og avdekket om Devide sin virksomhet i 
Norge, finner vi grunnlag for å orientere om det norske regelverket knyttet til pyramidevirksomhet. Vi 
viser her til forvaltningsloven § 11 hvor det fremgår at et forvaltningsorgan har en alminnelig 
veiledningsplikt innenfor sitt saksområde.  
 
Lotteritilsynet registrerer at Devide har en pyramidestruktur med flere nivå der deltakerne kan oppnå 
økonomisk gevinst ved produktsalg i form av medlemspakker (andeler og produkter) og verving av nye 
deltakere på et lavere nivå.  
 
Virksomheter kan ha en pyramidestruktur og likevel være lovlige direktesalgskonsept eller MLM-selskap. 
Om virksomheten rammes av pyramidebestemmelsen vil bero på en konkret vurdering av det aktuelle 
konseptet.  
 
Det avgjørende for vurderingen av om en virksomhet med pyramidestruktur er et lovlig 
direktesalgskonsept eller et ulovlig pyramidespill, er om mer enn 50 % av inntektene til selskapet og det 
enkelte medlem kommer fra salg av reelle produkt eller fra verving av deltakere. Dersom mer enn 50 % 
av inntektene til selskapet og det enkelte medlem kommer fra verving av deltakere, vil virksomheten være 
i strid med lotteriloven. I denne sammenheng gjør vi oppmerksom på at det er den reelle verdien av 
produktene som omsettes som blir lagt til grunn i vurderingen. Dersom produktene som omsettes er 
overpriset, vil også disse inntektene regnes som verveinntekt. 
 
Lotteritilsynet har per i dag ikke opprettet tilsynssak mot Devide, og har som følge av dette ikke innhentet 
opplysninger om hvor mye av inntekten til Devide som er knyttet til verving av deltakere (medlemsavgift, 
salg av overprisede produkt, bonuser og provisjoner knyttet til verving av deltakere etc.), og hvor mye av 
inntektene som er knyttet til salg av reelle produkt som motsvarer verdien av det deltakerne betaler.  
 
På bakgrunn av informasjon som Lotteritilsynet har mottatt og avdekket om Devide, finner vi grunnlag 
for å gjøre dere oppmerksom på at dersom mer enn 50 % av inntekten til Devide og det enkelte medlem 
fra virksomheten i Norge kommer fra verving av deltakere og/eller salg av overprisede produkt, så vil 
virksomheten regnes som et ulovlig pyramidespill eller pyramidelignende omsetningssystem etter 
lotteriloven § 16. 
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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 også skrevet en blogg om grensen mellom lovlig direktesalg og ulovlig pyramide, 
https://lottstift.no/blogg/2015/03/02/tru-ikkje-pa-gull-og-grone-skogar/.  
 
Vi presiserer at dette er et informasjonsbrev. Brevet innebærer ikke en lovlighetsvurdering eller starten på 
en slik vurdering, og kan heller ikke benyttes som en eventuell godkjenning av virksomheten. Som følge 
av at det ikke eksisterer noen godkjennings- eller tillatelsesordning for nettverksselskaper og MLM-
selskaper med pyramidelignende karakter vil vi per i dag heller ikke kreve nærmere opplysninger om 
virksomheten til Devide i Norge.  
 
Vi ber dere likevel sende oss en bekreftelse så snart som mulig, og innen 25. februar 2019, på at 
dere har mottatt dette brevet og har forstått informasjonen om lotteriloven § 16 og forbudet mot 
pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem. 
 
Vi understreker at personer og virksomheter som driver virksomhet i Norge plikter å sette seg inn i 
regelverket, samt sikre at virksomheten drives i tråd med norske lover og regler. 
 
Da dette brevet er rettet mot samtlige deltakere i Devide sin virksomhet i Norge, i tillegg til 
selskapene som står bak virksomheten, forventes det at brevet blir videreformidlet til disse 
deltakerne. Vi informerer om at brevet også vil bli lagt ut på Lotteritilsynet sine nettsider.  
 
Vi gjør oppmerksom på at dette brevet kun inneholder informasjon om regelverket som Lotteritilsynet 
fører tilsyn med. Vi berører derfor ikke annet regelverk som kan være relevant for Devide sin virksomhet 
i Norge, for eksempel markedsføringsloven og skatteloven som henholdsvis Forbrukertilsynet og 
Skatteetaten fører tilsyn med.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Monica Alisøy Kjelsnes  
seniorrådgiver  
 

 
 
 
Rannveig Gram Skår  
rådgiver 
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