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Banker og finansforetak i Norge 

Ved adresseliste 

   

 

   

 

 

Vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske 

pengespill på nett – betalingsleverandøren Quickbit 

 

Lotteritilsynet viser til vårt brev av 31. august 2021 med varsel om vedtak med pålegg om å avvise 

betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespill på nett til og fra betalingsforetaket Quickbit. 

Vi har mottatt innvendinger til varslet vedtak fra Quickbit. Innvendingene vi har mottatt endrer ikke vår 

vurdering. Vi har ikke mottatt merknader eller innvendinger fra banker eller finansforetak.  

 

Lotteritilsynet treffer derfor vedtaket som er varslet med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner i 

pengespill til og fra betalingsforetaket Quickbit.  

 

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 om pengespill m.v. (pengespilloven), og 

lov 1. juli 1927 om veddemål ved totalisator (totalisatorloven) blir overholdt. 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. 

 

Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte av de store landsdekkende lotteriene er de eneste som har lov 

til å tilby pengespill, lotteri eller totalisatorspill på nett i Norge. I tillegg kan bingoaktører med tillatelse 

fra Lotteritilsynet, tilby hovedspillet sitt på internett. Oversikt over hvem som har tillatelse til å tilby 

landsdekkende lotterier og bingo finnes på våre nettsider lottstift.no. 

Norsk Tipping er blant annet den eneste aktøren som har tillatelse til å tilby interaktive trekninger 

distribuert via elektroniske kommunikasjonsnett, herunder kasinospill på internett, samt oddsspill.  

 

Det er forbudt å tilby, markedsføre og formidle lotteri, pengespill og totalisatorspill som ikke har tillatelse 

i Norge jf. lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. Betalingsformidling av innsats og utbetaling i 



    

     Side 2 av 10 

    
   Vår dato   Vår referanse 

  18.01.2022  21/04162-13/334 

 

henholdsvis lotteri, pengespill og totalisatorspill som ikke har tillatelse i Norge, er forbudt. Dette fremgår 

av lotteriloven § 6 og § 11, pengespilloven § 2 og totalisatorloven § 3.  

 

Det følger også av forskrift om forbudt mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk 

tillatelse (FOR 2010-02-19 nr. 184), heretter forskrift om forbud mot spillbetalingsformidling § 4 første 

ledd at det «[d]et er forbudt for foretak som yter betalingstjenester i Norge å yte betalingstjenester ved 

innskudd til, og utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge». Det følger av forskriftens § 4 

andre ledd at «[f]orbudet gjelder både betalingstransaksjoner til og fra pengespillselskap som ikke har 

tillatelse i Norge og betalingstransaksjoner til og fra andre foretak som formidler betalingstransaksjoner 

på vegne av pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge».  

 

Lotteritilsynets reaksjonsmuligheter 

Ved forhold i strid med lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven kan Lotteritilsynet gi pålegg til de 

ansvarlige om å stanse eller rette det ulovlige forholdet, jf. lotteriloven § 14a, pengespilloven § 15 og 

forskrift om totalisatorspill § 5.  

 

Det følger av forskrift om forbud mot spillbetalingsformidling § 4 fjerde, femte og sjette ledd:   

«Lotteritilsynet kan ved enkeltvedtak gi pålegg til foretak som yter betalingstjenester ved innskudd til og 

utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge, om å avvise betalingstransaksjoner identifisert 

med: 

1. Kontonummer til pengespillselskap som gjennomfører betalingstransaksjoner eller andre foretak 

som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskapet, eller 

2. Navn på pengespillselskap som gjennomfører betalingstransaksjoner eller andre foretak som 

gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskapet.  

 

Lotteritilsynet kan ved enkeltvedtak gi pålegg etter fjerde ledd nr. 2 når: 

a) Lotteritilsynet har fattet vedtak om å avvise betalingstransaksjoner identifisert med kontonummer, 

og det samme foretaket som eier kontonummeret sender betalingstransaksjoner ved innskudd til 

og utbetaling fra pengespill fra andre kontonummer enn beskrevet i vedtaket, eller  

b) Foretaket bruker annen brukerstedskode enn pengespill for betalingstransaksjoner med 

betalingskort, men gjennomfører likevel betalingstransaksjoner ved innskudd til og utbetaling fra 

pengespill.  

 

Lotteritilsynet er ansvarlig for entydig identifisering av foretakene i fjerde ledd.» 

 

Videre kan Lotteritilsynet fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført pålegg jf. lotteriloven § 14 c og 

pengespilloven § 15 andre ledd. Tvangsmulkt er ikke straff, og plikten til å betale tvangsmulkt er ikke 

avhengig av skyld, men utløses når et ulovlig forhold inntrer. Formålet er å fremtvinge overholdelse av 

Lotteritilsynets vedtak, og de ansvarlige kan unngå tvangsmulkten ved å rette opp eller stanse den 

ulovlige virksomheten.  

 

Brudd på lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven kan også medføre straff i form av bøter eller 

fengsel, jf. lotteriloven § 17, pengespilloven § 16 og totalisatorloven § 3. 
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Vår vurdering  

Lotteritilsynet har tipsinformasjon fra flere banker om at betalingsforetaket Quickbit gjennomfører 

betalingsformidling for pengespill på nett som ikke har tillatelse i Norge. Det er foretaksnavnet Quickbit 

som kommer opp på transaksjonsinformasjon hos banken. Betalingstransaksjonene er knyttet til 

pengespill på nettsiden Comeon.com og andre pengespillnettsider som ikke har tillatelse til å tilby 

pengespill i Norge. Lotteritilsynet er av den oppfatning at Quickbit i perioder har vært, og fortsatt trolig 

er, en av de største betalingsleverandørene av innskudd til pengespill som ikke har tillatelse i Norge.  

Quickbit har nettsiden www.quickbit.com. Quickbit er et svensk foretak og tilbyr tjenester knyttet til 

kryptovaluta, ifølge selskapet en metode laget for å kjøpe og bruke kryptovalutaer på en enkel måte. De 

har også en tjeneste for pengeoverføringer som det reklameres for på flere kasinoportaler (formidlere og 

markedsførere av nettkasinotilbydere). Det blir på noen av kasinoportalene også opplyst på norsk hvordan 

spillere kan bruke Quickbit til innskudd i pengespill for å forsøke å unngå at bankene stanser 

pengespilltransaksjoner. Det blir vist til at en kunde kan registrere seg som kunde på et nettkasino (for 

eksempel Comeon.com), så går kunden til innskuddssiden på nettkasinoet og velger Quickbit som 

metode, skriver videre inn beløpet kunden vil sette inn og blir da sendt videre til Quickbit. Til slutt fyller 

kunden inn kortinformasjonen sin (Visa/Mastercard) og bekrefter innskuddet. Da overfører Quickbit 

pengene til spillekonto på nettkasinoet. Det fremstår fra informasjon om metoden, som at spilleren ikke 

trenger å opprette et kundeforhold hos Quickbit, men at løsningen er integrert hos nettspillsiden. Det ser 

ut til å være en relativt sømløs transaksjon for spilleren, og at spilleren dermed ikke nødvendigvis er klar 

over at Quickbit er et selvstendig selskap og ikke en del av nettspillsiden eller nettspillselskapet.   

 

Bankene som har kontaktet Lotteritilsynet, oppfatter transaksjonene som pengespill eller mistenkelige i 

forhold til pengespill, kryptovaluta og/eller svindel, og flere av bankene har undersøkt med kunden hva 

som er realiteten i transaksjonene.  

Her er eksempel på noen utklipp fra tips fra tre av bankene vi har mottatt informasjon fra:  

«Mange av våre kunder som spiller hos utenlandske pengespillselskap har korttransaksjoner til Quickbit. Vi 

har i noen tilfeller fått tilbakemelding om at kundene har spilt hos Comeon.com. 

Betalingsforetak: Quickbit 

Nettside: quickbit.com 

Merchant name: Quickbit 

Merchant ID: 135002360000001 

MCC: 6051 

Acquirer ID: 442465 

Jeg har googlet "Quickbit gambling". Da fant jeg mye informasjon om at Quickbit brukes som et 

mellomledd for å gjøre innskudd til nettcasino. I følge informasjonen jeg fant kan det brukes hos blant 

annet ComeOn, Mobilautomaten, Mobilebet, Cherry Casino, Folkeriket, Wheelz, LeoVegas, Betsafe, 

Betsson og Unibet.» 

«Vi har blitt direkte kontaktet av ……… LtD (VISA BID …….) hvor de spør om årsaken til at 

banken avviser innbetalinger fra: 

QuickBit 

MID: 135002360000001 

MCC code: 6051 

Vi har valgt å avvise transaksjoner herfra pga mye svindelmeldinger, men ser når vi undersøker at Quickbit 

er en tredjepart som brukes for innskudd til uregistrert spillselskaper. 

Følgende artikkel forklarer hvordan de omgår regelverket ved bruk av quickbit: 

https://www.casinospesialisten.net/uttak-innskudd/quickbit#gref» 

https://www.casinospesialisten.net/uttak-innskudd/quickbit#gref
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«Vi håper på vedtak mot Quickbit. Har sett en god del tilfeller av disse transaksjonene og opplever hver gang at 

det er i forbindelse med pengespill.» 

Vi har også mottatt informasjon fra banker om at det etter varselet er forsøkt gjennomført 

pengespilltransaksjoner fra Quickbit.  

Lotteritilsynet kan fatte vedtak om å avvise pengespilltransaksjoner ved innskudd til Quickbit fordi 

«Foretaket bruker annen brukerstedskode enn pengespill for betalingstransaksjoner med betalingskort, 

men gjennomfører likevel betalingstransaksjoner ved innskudd til og utbetaling fra pengespill.» jf. 

forskriften § 4 femte ledd bokstav b. Norske banker har automatiske systemer for å stanse 

pengespilltransaksjoner ved betalingskort som er merket med MCC 7995 for pengespill (som ikke har 

landkode Norge og norsk tillatelse). Siden bankene har automatiske systemer, men vi får tips om at 

Quickbit likevel gjennomfører innskudd, så benytter de nødvendigvis en annen brukerstedskode enn 7995 

for pengespill. Vi har også informasjon om en bestemt brukerstedskode de har benyttet til å formidle 

pengespill, MCC 6051, som er kode for «Quasi cash».  

 

Til orientering så skriver Mastercard dette om koden 6051 i deres “Quick Reference Booklet av 11. 

August 2020” (lenke: Quick Reference Booklet (mastercard.us), 238), “MCC 6051 – Quasi Cash – 

Merchant, MCC Description” -  “Identifies the purchase, with a Mastercard or Maestro card, of 

travelers cheques, foreign currency, or money orders, or the use of a Mastercard card to open or fund a 

deposit account, at a location other than a Mastercard customer financial institution location. This MCC 

may also be used to identify transactions in which a merchant accepts a Mastercard or Maestro card for 

payment of an existing debt, such as a private label card or vehicle loan. In addition, this MCC must be 

used to identify transactions involving the purchase of cryptocurrency. MCC 6051 may not be used to 

identify any sale other than as described, including, by way of example and not limitation; gambling 

transactions (MCC 7995, MCC 7801, or MCC 7802, as appropriate, must be used); videotext 

transactions (MCC 5967 must be used); the sale of any prescription drug (MCC 5122 or MCC 5912 must 

be used); or the sale of any tobacco product (MCC 5993 must be used). 

 

Vi legger til grunn ut fra ovenstående at betalingsleverandøren formidler innbetaling til pengespill uten 

tillatelse i Norge.  

Lotteritilsynet sendte orientering om varselet om vedtak til Quickbit, for å gi de mulighet til å komme 

med eventuelle innvendinger før vi fattet vedtak. Vi opplyste der blant annet at:  

 

“Companies that operate business in Norway have a responsibility to make sure that they 

operate legally. We inform about the regulation on our websites and sometimes also in 

information letters, to make companies aware of the regulation if they don’t know the content 

or are fully aware of the consequences of the regulation for them. The regulation on gambling 

is not harmonised in Europe. We experience that when we inform about the Norwegian 

regulation to the companies that implements payment transactions in Norway on behalf of the 

gambling companies without a permit to offer gambling in Norway, they often stop payment 

transactions for gambling in Norway. One example is the company Paysafe Group, with the 

brands Netteller, Skrill and Paysafe, who decided after we sent them a similar information 

letter, to stop their gambling transactions to and from Norway.  

 

We have not yet made a formal decision to order the Norwegian banks and financial 

institutions to block payments to and from Quickbit. We have given the banks and finance 

https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/quick-reference-booklet-merchant.pdf
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institutions in Norway three weeks to let us know if they have any objections. If you have 

experienced that payments have been blocked, this may be caused by the general prohibition 

which follows from the three gambling acts in Norway and the secondary regulations, the 

Regulations concerning a prohibition against the provision of payment services in connection 

with gambling activities which are not licensed in Norway. An eventual formal decision is 

made as help for the banks to see this prohibition through, and formally applies to deposits 

and receipts linked to gambling activities which are not licensed in Norway” 

 

….. 

 

“The notice of decision to Norwegian banks and finance institution only applies to gambling 

transactions. If Quickbit also have legal transactions in Norway, they can, in principle, be 

carried through. If the company choose to also have illegal transactions, the practical 

difficulties a decision regarding company name might imply, is a risk the company itself must 

carry out and take the consequences of.”  

 

 

Quickbit, ved advokatfirmaet Wiersholm, har i brev til Lotteritilsynet av 16. september 2021 kommet 

med innvendinger til varselet om vedtak. De opplyser om selskapet og pengespilltransaksjonene at:  

 
“Quickbit is a Swedish company that is listed on the stock exchange in Sweden. Quickbit 

offers exchange of fiat currency (i.e. official, government backed currencies such as e.g. 

NOK, SEK, EUR) into cryptocurrencies (currently Bitcoin, Bitcoin Cash and Litecoin), 

and vice versa. A customer that wishes to exchange fiat currency for cryptocurrency will 

transfer the relevant amount of fiat currency to Quickbit from the customers' designated 

source of fiat currency – e.g. a credit card. Quickbit will then transfer the purchased 

amount of cryptocurrency to the customer's storage unit for cryptocurrency – a so-called 

"wallet" which is similar to a bank account for fiat currency. Note that the "wallet" is not 

provided by Quickbit, but by a third party with whom Quickbit has no contractual 

relationship or affiliation in any form. In order to take receipt of the cryptocurrency 

purchased (exchanged) through Quickbit, the customer must therefore establish a "wallet" 

with the provider of such "wallet"-services.  

Once the cryptocurrency is delivered to the customer's "wallet", the cryptocurrency can be 

used e.g. to make payments to merchants that accept cryptocurrency as payment. 

Alternatively, the cryptocurrency can be stored in the wallet and exchanged back to fiat 

currency at a later to time e.g. to realize a gain due to positive fluctuations in the 

crypto/fiat exchange rates.” 

 
Quickbit is aware that many gaming companies accept cryptocurrencies as a means of 

payment, and that the services of inter alia Quickbit is therefore marketed on gaming sites. 

We emphasize, however, that (i) Quickbit does not have any agreements with gaming 

companies in this respect and (ii) that payments to gaming companies are transferred from 

the customer's "wallet" (held by a third party) and not from Quickbit. We note for the sake 

of completeness that a gaming company (or any other type of merchant) that accepts 

cryptocurrency as payment, will have an agreement with a so-called "Affiliate 

Aggregator". This will enable the merchant to accept cryptocurrency without having to 



    

     Side 6 av 10 

    
   Vår dato   Vår referanse 

  18.01.2022  21/04162-13/334 

 

store cryptocurrency itself. Instead, the Affiliate Aggregator will instantaneously exchange 

crypto- for fiat currency so that the merchant receives the payment in fiat currency. The 

Affiliate Aggregator will also act as counterparty to Quickbit when the Affiliate 

Aggregator exchanges crypto- for fiat currency for the merchant (as the Affiliate 

Aggregator will then sell crypto currency received from the merchant to Quickbit in 

exchange for fiat currency).  

 

Thus, the Affiliate Aggregator will, to our knowledge, have a contractual relationship with 

different entities seeking to exchange crypto currency to fiat (typically merchants), and fiat 

currency to crypto (typically Quickbit). As mentioned above, no agreement is however in 

place between the merchant and Quickbit.” 

 

Quickbit mener at de ikke kan gjøre tiltak for å forhindre at de gjennomfører pengespilltransaksjoner, og 

forklarer hvordan de veksler til og fra kryptovaluta ved innskudd og uttak til pengespill. De hevder at de 

ikke har direkte avtale med spillselskapene, som ikke har tillatelse i Norge, men de bestrider ikke at 

selskapet gjennomfører pengespilltransaksjoner for pengespill uten tillatelse i Norge. De sier heller ikke 

noe om at de har avsluttet å gjennomføre pengespilltransaksjoner i Norge eller at de har vurdert/vil gjøre 

noe forsøk på å hindre fremtidige pengespilltransaksjoner gjennom Quickbit.  

 

Vi mener at så lenge selskapet gjennomfører pengespilltransaksjoner til pengespill som ikke har tillatelse 

i Norge, så kan Lotteritilsynet fatte et vedtak til norske banker og finansforetak om å stanse 

pengespilltransaksjonene. Det har ikke betydning for vår vurdering om betalingsleverandøren har direkte 

kontrakt med spillselskapene. Det avgjørende er at betalingsleverandøren faktisk bidrar til formidling av 

pengespill. Vedtakshjemmelen og betalingsformidlingsforbudet rammer dermed pengespilltransaksjoner 

som formidles gjennom Quickbit. 

 

Selskapet er gitt mulighet til å iverksette tiltak for å kunne stanse betalingstransaksjoner i pengespill som 

ikke har tillatelse i Norge. Ut fra den informasjonen Lotteritilsynet har, så har selskapet hittil ikke 

iverksatt tilstrekkelige tiltak for å stanse disse betalingstransaksjonene, og Lotteritilsynet mottar fortsatt 

tips fra bankene om at det formidles betalingstransaksjoner i pengespill som ikke har tillatelse knyttet til 

dette betalingsforetaket.  

 

For ordens skyld viser vi også til at tidligere statsråd for Kulturdepartementet, Abid Raja (når han var 

statsråd) har svart 9. august 2021 på spørsmål om betalingsformidlingsforbudet fra Stortinget (ved 

representant Himanshu Gulati) at: «Det er den næringsdrivende sitt ansvar å sørge for å implementere en 

løsning som gjør det mulig å skille ut ulovlige transaksjoner. Dersom Lotteritilsynet skulle tillatt unntak 

for selskaper som velger tekniske løsninger som gjør det mer komplisert å skille ut transaksjoner knyttet 

til ulovlig pengespillaktivitet, ville dette åpne for en uthuling av betalingsformidlingsforbudet som 

Stortinget har vedtatt. Etter det Lotteritilsynet opplyser finnes det løsninger som gjør det mulig å skille ut 

ulovlige transaksjoner, og tilsynet gir veiledning til selskaper om hvordan de kan få til dette. Dersom 

nordmenn er hindret fra å overføre penger til egne kontoer eller lommebøker i ett utenlandsk e-

pengeforetak, kan dette følgelig skyldes at foretaket ikke har bestrebet nok å skille mellom lovlige og 

ulovlige pengetransaksjoner.» 

 

Videre har Raja svart på et oppfølgingsspørsmål 6. september 2021 at: «E-pengeforetak som ønsker å 

formidle transaksjoner på vegne av kunder hos norske banker, må forholde seg til regelverket som de 
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norske bankene er underlagt. Selskap som bevisst formidler betalingstransaksjoner i strid med norsk 

lovgivning, og som ikke implementerer løsninger som gjør det mulig å skille mellom lovlige og ulovlige 

pengetransaksjoner, vil det naturligvis kunne være problemer med å benytte.»  

 

Etter Lotteritilsynets vurdering så fremstår det som mulig for Quickbit å selv kunne ta grep for å hindre at 

deres løsning blir brukt til pengespill uten tillatelse. Selskapet kunne informert sine norske kunder om 

forbudet, gitt informasjon om at betalingsløsningen ikke skal brukes til pengespill uten norsk tillatelse og 

faktisk sperret for norske brukere for de transaksjoner som er pengespill. Selskapet har ikke informert oss 

om noen form for grep de tar for å unngå å formidle pengespill og å slik bli rammet av det norske 

betalingsformidlingsforbudet.  

 

Innsigelsene fra Quickbit endrer derfor ikke vår vurdering.  

 

Etter vi varslet vedtak, har vi fått tips fra banker med flere Merchant ID og Acquirer ID på samme 

brukerstedskode, som også er brukt til betalingsformidling av pengespill. Vi har tatt dette med nå i 

vedtaket som utfyllende informasjon til identifisering av pengespilltransaksjoner gjennom Quickbit. Vi 

vurderer det slik at dette ikke er informasjon av en slik karakter at vi må sende et tilleggsvarsel før 

vedtak. Quickbit bruker kanskje også flere andre brukerstedskoder, Merchant ID og Acquirer ID til 

betalingsformidling av pengespill.  

 

Vi har i denne saken gitt en frist på tre uker til norske banker og finansforetak for å oppfylle vedtaket. 

Dette for å gi foretakene tilstrekkelig tid til å ta høyde for eventuell ny informasjon for dem i dette 

vedtaket, og mulighet til å kunne komme med innspill til innholdet i vedtaket.   

 

Betalingsformidling av innsats og utbetaling i pengespill, til og fra betalingsforetaket, vil innebære brudd 

på lotteriloven § 11, andre punktum og/eller pengespilloven § 2, første ledd tredje punktum og/eller 

totalisatorloven § 3, andre punktum, samt forskrift om spillbetalingsformidling § 4 første ledd, jf. fjerde 

ledd nr. 2 jf. femte ledd bokstav b:  

«Lotteritilsynet kan ved enkeltvedtak gi pålegg til foretak som yter betalingstjenester ved 

innskudd til og utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge, om å avvise 

betalingstransaksjoner identifisert med» 

«Navn på pengespillselskap som gjennomfører betalingstransaksjoner eller andre foretak som 

gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskapet» «når:» «Foretaket 

bruker annen brukerstedskode enn pengespill for betalingstransaksjoner med betalingskort, 

men gjennomfører likevel betalingstransaksjoner ved innskudd til og utbetaling fra 

pengespill.»  

 

Vedtak  

Lotteritilsynet treffer med dette følgende vedtak med hjemmel i lotteriloven §§ 11 og 14a, pengespilloven 

§§ 2 første ledd og 15, totalisatorloven § 3 og forskrift om totalisatorspill § 5, samt forskrift om forbud 

mot spillbetalingsformidling § 4 fjerde ledd nr. 2 jf. femte ledd bokstav b: 
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Banker og finansinstitusjoner i Norge må avvise all betalingsformidling av pengespill ved innskudd 

og utbetaling til og fra betalingsleverandøren Quickbit.  

 

I tabellen nedenfor er den identifikasjonen vi har om foretakets pengespilltransaksjoner per i dag, 

Lotteritilsynet er ansvarlig for entydig identifisering av foretaket etter forskriften for å sikre at pålegget 

rammer riktig foretak, men Lotteritilsynet er ikke ansvarlig for identifisering av alle 

pengespilltransaksjonene foretaket har. Vi påpeker derfor at vedtaket ikke er begrenset til 

pengespilltransaksjoner med disse bestemte identifikatorene, herunder Merchant ID, MCC, Acquirer ID 

og Merchant name. Vedtaket omfatter all betalingsformidling av pengespill ved innskudd og utbetaling til 

og fra betalingsforetaket Quickbit. Disse bestemte identifikatorene er inntatt i vedtaket, da det er disse vi 

har kjennskap til per nå, og for å bidra til å identifisere foretaket og deres pengespilltransaksjoner.  

 

Betalingsforetak Nettside Merchant name Merchant ID  MCC Acquirer 

ID 

Quickbit 

 

quickbit.com Quickbit 135002360000001 

og 26958434 og 

000000030001882 

6051  442465 

og 

483857 

og 

437880 

 

 

Vedtaket trer i kraft 8. februar 2022. Handlinger i strid med vedtaket vil etter dette tidspunkt bli ansett 

som brudd på vedtaket.  

 

Vi ber dere sende oss en bekreftelse på at dere har mottatt dette brevet med vedtak og bekreftelse 

på at dere innretter dere etter vedtaket. Bekreftelsen kan dere sende oss på e-post til 

postmottak@lottstift.no og merke med «Bekreftelse på mottak av vedtak referanse 21/04162-13». En slik 

bekreftelse er viktig for vår oppfølging av vedtak. Dersom vi ikke mottar bekreftelser på våre vedtak, så 

må vi vurdere å følge opp med tilsyn rettet mot det enkelte finansforetak. Dere er pliktig å følge opp 

Lotteritilsynets vedtak. Vi kan fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført våre vedtak med pålegg om 

stans av transaksjoner. 

 

Klage 

Part eller annen med rettslig klageinteresse kan klage på dette vedtaket til Lotterinemnda jf. lotteriloven § 

4, Kulturdepartementet og Landbruks- og matdepartementet jf. forvaltningsloven § 28. Forvaltningsloven 

kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket, jf. 

forvaltningsloven § 29. En eventuell klage sendes Lotteritilsynet. 

 

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, så lenge ikke annet følger av reglene i 

forvaltningsloven §§ 18 til 19.  

 

Etter forvaltningsloven § 42 kan underinstansen, klageinstansen eller annet overordnet organ beslutte at et 

vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort. Part eller annen med 

mailto:postmottak@lottstift.no
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rettslig klageinteresse kan be instansen om å få utsatt iverksettelse vurdert. En klage på vedtaket gir ikke 

oppsettende virkning med mindre dette bestemmes i det konkrete tilfellet.  

 

Mer informasjon 

Lotteritilsynet minner om at det i henhold til lovverket også gjelder et generelt forbud mot å formidle 

betaling av innskudd til og utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Forbudet gjelder 

både betalingstransaksjoner til og fra pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge og 

betalingstransaksjoner til og fra andre foretak som formidler betalingstransaksjoner på vegne av 

pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge, jf. forskrift om spillbetalingsformidling § 4 første og 

andre ledd.  

Dette innebærer at norske betalingsinstitusjoner er pliktige å stanse transaksjoner dersom de, før 

transaksjonen er gjennomført, er kjent med at dette er formidling av innskudd eller utbetaling i pengespill 

som ikke har tillatelse i Norge. Dette selv om Lotteritilsynet ikke har truffet vedtak om å avvise 

transaksjoner til og fra det konkrete kontonummeret eller selskapet.  

Dersom dere er i tvil om transaksjoner er ulovlige pengespilltransaksjoner, spør kunden! Vår 

erfaring er at banken da lett kan få en bekreftelse og samtidig informert om forbudet. Mange spillere vet 

ikke at utenlandske pengespillselskaper ikke har lov å tilby pengespill i Norge.  

Tips oss gjerne dersom dere har informasjon om den aktøren varselet omhandler, eller andre aktører som 

gjennomfører betalingsformidling av pengespill. Ta også kontakt dersom dere har spørsmål om vedtaket 

spesielt eller betalingsformidlingsforbudet generelt: https://lottstift.no/nb/pengespill/pengespill-pa-

nett/forbud-mot-formidling-av-betaling/informasjon-til-banker-og-finansinstitusjoner-om-

betalingsformidling/  

Her er litt informasjon om Lotteritilsynets informasjonskampanje om «Svart gambling», der vi gjennom 

korte Snapchat-filmer, ønsker å gjøre unge, mannlige spillere oppmerksomme og mer bevisste på hvilken 

risiko de tar ved å spille hos utenlandske, ulovlige selskap: https://lottstift.no/svart-gambling/ 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Rannveig Gram Skår  

seniorrådgiver jurist  

 

 

 

 

Silje Sægrov Amble  

seniorrådgiver jurist  

 

 
Kopi til: 

Quickbit eu AB,  Norrlandsgatan 10, 111 44 Stockholm, Sverige 

 

Advokatfirmaet Wiersholm AS, Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo, Norge 

https://lottstift.no/nb/pengespill/pengespill-pa-nett/forbud-mot-formidling-av-betaling/informasjon-til-banker-og-finansinstitusjoner-om-betalingsformidling/
https://lottstift.no/nb/pengespill/pengespill-pa-nett/forbud-mot-formidling-av-betaling/informasjon-til-banker-og-finansinstitusjoner-om-betalingsformidling/
https://lottstift.no/nb/pengespill/pengespill-pa-nett/forbud-mot-formidling-av-betaling/informasjon-til-banker-og-finansinstitusjoner-om-betalingsformidling/
https://lottstift.no/svart-gambling/
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Vedlegg: Adresseliste banker og finansforetak i Norge 
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