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Stilling

Personlige 
oplysninger

Spilstedets navn

Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer af en spillehal med gevinstgivende spilleautomater, en butik der sælger lotteri og/
eller væddemål eller et landbaseret kasino og til ansættelse i et landbaseret kasino.

Adresse

Postnummer By

Husnummer

Butik der sælger lotteri og/eller væddemål

Landbaseret kasino

Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen)

Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

Ansøgning

Spillehal med gevinstgivende spilleautomater

Ansættelse i landbaseret kasino

1. Bestyrer

2. Personale

3. Navn og adresse

Kasinoets navn

Adresse

Postnummer By

Husnummer

Navn

Adresse

Postnummer

Telefonnummer 

Nuværende adresse siden den

Alternativt telefonnummer Mail adresse

By

Husnummer Etage
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4. Identitetsoplysninger

5. Tidligere ansættelse

6. Afslag på godkendelse

Personlige
oplysninger
Fortsat

Tidligere
ansættelse

Dansk personnummer

Fødselsdato

Pasnummer

Kopi af passet er vedlagt

Udstedt den Udstedt af myndighed og land

Hvis du ikke har et dansk personnummer, skal du udfylde resten af punkt 4

Har du tidligere været beskæftiget som bestyrer af et spilsted eller som ansat i et kasino?

Spilstedets navn

Ansættelsesperiode

Stillingsbetegnelse

Oplys om detaljerne i denne forbindelse

Har du tidligere fået afslag på godkendelse som bestyrer af et spilsted eller som ansat i et kasino i Danmark eller udlandet?

Hvis du har været ansat ved flere spilsteder eller kasinoer, skal du vedlægge et bilag med oplysningerne

Nej

Nej

Ja - udfyld punktet

Ja - udfyld punktet

HusnummerAdresse

LandPostnummer By

Fra Til
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7. Tilbagekaldelse eller bortfald af godkendelse

8. Strafbare forhold

9. Værgemål

10. Ansøgers erklæring og underskrift

Tidligere
ansættelse
Fortsat

Straffe-
oplysninger
og værgemål

Erklæring og
underskrift Jeg samtykker til, at Spillmyndigheden kan indhente de 

nødvendige oplysninger hos en relevant myndighed, herun-
der politiet, i Danmark eller udlandet med henblik på at vur-
dere, om jeg kan blive godkendt som bestyrer af et spilsted 
eller som ansat i et kasino.

Jeg erklærer endvidere, at de oplysninger, der er afgivet på 
denne ansøgning, er korrekte og fuldstændige.

Jeg er indforstået med, at manglende oplysninger eller 
bevidste fejl i oplysningerne kan medføre, at ansøgningen 
afvises.

Hvis nogle af de afgivne oplysninger ændres, skal Spille-
myndigheden straks underrettes.

Den, der fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller 
vildledende oplysninger til brug for Spillemyndighedens 
behandling af godkendelsen, straffes med bøde eller fængsel 
efter straffelovens bestemmelser herom.

Har du tidligere fået en godkendelse som bestyrer af et spilsted eller som ansat i et kasino tilbagekaldt eller er godkendelse bortfaldet i Danmark 
eller udlandet?

Er du sigtet eller dømt for et strafbart forhold i Danmark eller udlandet?

Du skal vedlægge en straffeattest, som ikke må være over seks måneder gammel

Dato
Underskrift - indsend blanketten med din digitale 
signatur (NemID) eller skriv under i hånden

Nej Ja - udfyld punktet

Oplys om detaljerne i denne forbindelse

Nej Ja

Har du inden for de sidste fem år boet i et andet land end Danmark?

Hvis du er sigtet af politiet i udlandet for et strafbart forhold, skal du oplyse om detaljerne i denne forbindelse

Er du under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7?

Nej Ja - du skal vedlægge en straffeattest eller lignende fra det/de lande du har boet i inden for de sidste fem år.
Den må ikke være over seks måneder gammel, og den skal være oversat til dansk eller engelsk.

Nej Ja



Ansøgning
Du skal sende ansøgningen til Spillemyndigheden, som er den myn-
dighed, der kan give tilladelsen. Det står i lov nr. 848 af 1. juli 2010 
om spil.

I skal vedlægge relevant dokumentation. Hvis relevant dokumen-
tation mangler eller det ikke bliver fremsendt efter anmodning, kan 
sagsbehandlingen blive forsinket.

Betingelser
Personer, der er fyldt 21 år, kan blive godkendt som bestyrer af land-
baserede kasinoer, spillehaller med gevinstgivende spilleautomater 
og butikker der sælger lotteri og/eller væddemål, hvis de ikke

 1. er under værgemål eller samværgemål
 2. er dømt for et strafbart forhold, der medfører, at der er fare for, 
  at de vil misbruge adgangen til at arbejde med spil.

Bestyreren må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at 
antage, at spilstedet ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

Personer, der er fyldt 18 år, kan blive godkendt som ansat i landbase-
rede kasinoer, hvis de ikke

 1. er under værgemål eller samværgemål
 2. er dømt for et strafbart forhold, der medfører, at der er fare for,  
  at er fare for, at de vil misbruge adgangen til at arbejde med 
  spil.

Ansatte må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at 
antage, at den ansatte ikke vil udføre sit arbejde på forsvarlig måde.

Punkt 1
Bestyrer
Du skal oplyse navn og adresse på det spilsted, hvor du skal være 
bestyrer. 

Du kan kun være bestyrer ét sted, men samme spilsted kan  godt 
have både gevinstgivende spilleautomater og sælge lotteri og/eller 
væddemål. Godkendelsen som bestyrer er tilknyttet det spilsted, som 
du anfører.

Punkt 2
Personale
Du skal oplyse navn og adresse på det kasino, hvor du i første 
omgang skal ansættes, hvis du bliver godkendt. Ansøgningen skal 
sendes til Spillemyndigheden af dette kasino.
 
En godkendelse vil normalt være gyldig i 5 år. Hvis du har en gyldig 
godkendelse, behøver du ikke søge om en ny godkendelse, hvis du 
skifter ansættelse til et andet kasino.

Punkt 3
Navn og adresse
Du skal oplyse dit navn og adresse, telefonnummer, samt eventuelt 
mail adresse.

Punkt 4
Identitetsoplysninger
Du skal oplyse dit personnummer.

Hvis du ikke har et dansk personnummer, skal du oplyse om dit pas-
nummer, hvornår det er udstedt, af hvilken myndighed og i hvilket 
land. Du skal vedlægge en kopi af passet.

Punkt 5
Tidligere ansættelse
Du skal oplyse, om du tidligere har været beskæftiget som bestyrer af 
et spilsted eller har været ansat i et kasino. Du skal  oplyse adressen 
på spilstedet, hvilken stilling du havde samt,  hvornår du var ansat 
det pågældende sted.

Hvis du har været ansat ved flere spilsteder eller kasinoer, skal du 
vedlægge et bilag med oplysningerne.

Punkt 6
Afslag på godkendelse 
Du skal oplyse, hvis du tidligere har fået afslag på godkendelse som 
bestyrer af et spilsted eller til ansættelse i et kasino i Danmark eller 
udlandet. Du skal oplyse om årsagen til afslaget og hvis afgørelsen er 
truffet af en udenlandsk myndighed, skal du oplyse navnet på myn-
digheden og i hvilket land samt journalnummer eller andet, der kan 
identificere sagen.
 
Punkt 7
Tilbagekaldelse eller bortfald af godkendelse 
Du skal oplyse, hvis du tidligere er blevet godkendt som bestyrer af 
et spilsted eller som ansat i et kasino og godkendelsen er tilbagekaldt 
eller bortfaldet i Danmark eller udlandet. Du skal oplyse om årsagen 
til, at godkendelsen blev tilbagekaldt eller bortfaldt. Hvis afgørelsen 
er truffet af en udenlandsk myndighed, skal du oplyse navnet på 
myndigheden og i hvilket land samt journalnummer eller andet, der 
kan identificere sagen. 

Punkt 8
Strafbare forhold
Du skal oplyse, om du er sigtet eller dømt for et strafbart forhold i 
Danmark eller udlandet.

Du skal vedlægge din private straffeattest, som du kan bestille på 
forsiden af politi.dk.

Du kan læse mere om at hente din private straffeattest på
politi.dk - privat straffeattest.

Du skal oplyse, om du i de seneste fem år har boet i et andet land. 
Hvis du har boet i et andet land, skal du vedlægge en straffeattest 
eller lignende fra det/de lande, du har boet i de seneste fem år. Hvis 
straffeattesten ikke er på engelsk, skal straffeattesten være oversat til 
dansk eller engelsk.

Hvis du er sigtet af politiet i udlandet for et strafbart forhold, skal du 
oplyse om årsagen, hvilken politimyndighed, i hvilket land og jour-
nalnummer eller andet, der kan identificere sagen.
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Punkt 9
Værgemål
Du skal oplyse, om du er under værgemål efter værgemålslovens § 5 
eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

Punkt 10
Erklæring og underskrift
Med din underskrift giver du samtykke til, at Spillemyndigheden 
kan indhente og videregive oplysninger og du erklærer, at de afgivne 
oplysninger er korrekte og fuldstændige.

De afgivne oplysninger vil i forbindelse med behandling af ansøg-
ningen blive kontrolleret af Spillemyndigheden.

Spillemyndigheden kan kræve, at yderligere oplysninger indsendes.

Du kan indsende blanketten via borger.dk eller e-boks med anven-
delse af dit NemID. Alternativt kan du underskrive den i hånden og 
sende den via spillemyndighedens kontaktformular på spillemyndig-
heden.dk under ”Kontakt”.

Andet
Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, kan du kontakte Spillemyn-
digheden på mail@spillemyndigheden.dk. Du kan sende krypteret 
mail til os via vores hjemmeside – Kontakt.
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