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Informasjon om varslet tvangsmulkt til pengespillselskapene Trannel (Unibet) og
BML (Betsson) og mulige konsekvenser for personer som fronter disse i Norge
Lotteritilsynet informerer her personer som vi er kjent med at representerer eller på annen måte fronter
disse pengespillselskapene, om saksgangen, faktiske konsekvenser av sakene og konsekvenser av
Trannels og BMLs ulovlige pengespill for spillere i Norge.
Vi regner med at flere av dere er kjent med sakene, men siden selskapene fortsetter å tilby nettspill uten
tillatelse i Norge, og etter det vi kjenner til heller ikke informerer sine kunder om at de ikke har lov til å
tilby pengespill i Norge, så ser vi grunn til å informere dere som på ulike vis er med på å profilere
selskapene i Norge. Ulovlige pengespill kan føre til uopprettelige økonomiske og personlige
konsekvenser for sårbare spillere og spilleavhengige, noe som er et stort samfunnsproblem. Hele 6 av 10
personer i Norge vet ikke at Trannel, BML og andre selskaper som tilbyr ulovlige pengespill i Norge ikke
har lov til dette, eller de er usikre på hvem som har lov. Dette skyldes delvis at disse selskapene
markedsfører seg på norsk tv og i andre mediekanaler på norsk språk, og dermed fremstår som om de er
lovlige norske aktører. Kundene tar derfor ofte ikke et informert valg når de velger å spille hos disse
aktørene, og mange deltar i spillene i troen på at dette er et lovlig pengespilltilbud i Norge.
Vi har til nå prioritert å reagere mot spillselskapene som står bak spilltilbudet, men vi har også hjemmel i
lov til å reagere mot personer som samarbeider med og markedsfører spillselskapene dersom de bryter
regelverket om å tilby, markedsføre og formidle ulovlige pengespill.
Med dette brevet vil vi informere om at vi 11. februar 2022 varslet Trannel International Limited
(Trannel) om at Lotteritilsynet vurderer å ilegge dem tvangsmulkt på 1 198 250 kroner per dag som følge
av at selskapet ikke har stanset ulovlig tilbud av pengespill i Norge på nettsidene Unibet, Mariacasino,
Storspiller og Bingo etter Lotteritilsynets vedtak med pålegg om stans. Vi har også varslet BML Group
Limited (BML) 4. mars 2022 om tvangsmulkt dersom selskapet ikke stanser sitt ulovlige tilbud av
pengespill i Norge på nettsidene Betsson, Betsafe, Norgesautomaten, Nordicbet og CasinoEuro i henhold
til vårt vedtak med pålegg om stans. Se lenker til mer informasjon om Trannel- og BML-sakene på vår
nettside som du finner i slutten av dette brevet.
Det er Statens Innkrevingssentral (SI) som etter et eventuelt vedtak om tvangsmulkt skal kreve inn
mulkten for staten. Dersom mulkten ikke blir betalt av selskapene har SI myndighet til å kunne ta utlegg i
eventuelle kontoer eller andre eiendeler som selskapene har i Norge. Vi vet per i dag ikke om selskapene
har eiendeler i Norge, eller om dette eventuelt kan få konsekvenser for personer i Norge som
representerer, fronter eller på annen måte har avtaler med disse pengespillselskapene.
Postadresse
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Postboks 800
6805 Førde

Kontoradresse
Storehagen 1 B
6800 Førde

Telefon
57 82 80 00
Nettside
lottstift.no

Organisasjonsnummer
982 391 490
E-post
postmottak@lottstift.no

Side 2 av 2
Vår dato

Vår referanse

06.04.2022

22/01354-1/331

Kontakt oss gjerne dersom dere har spørsmål eller noe er uklart.
Dette brevet er offentlig, og blir tilgjengelig på vår nettside lottstift.no.
Lenker til informasjon om sakene på vår nettside:
Lotteritilsynet varsler Trannel om tvangsmulkt på nærmere 1,2 millioner kroner per dag - Lottstift
BML Group må stanse å tilby pengespill i Norge og får varsel om tvangsmulkt - Lottstift
No blir tv-distributørane pålagt å stoppe pengespelreklamen - Lottstift
Med hilsen
Trude Høgseth Felde
seniorrådgiver jurist

Silje Sægrov Amble
seniorrådgiver jurist

Liste over mottakere:
Magnus Carlsen – Unibet-ambassadør
Rolf Sims – Public Affair Manager Kindred Group, fronter Trannel
Sjakklubben Offerspill – sponsoravtale med Unibet (Kindred)
Cecilia Carmen Linda Brækhus – fronter Betsson i tv reklame
Kim Rud Petersen – talsmann for Betsson
Magnus Barstad – Unibet ekspert-tipper

