BESTYRER I EN BUTIK
- HVAD BETYDER DET?
Denne vejledning henvender sig til bestyrere i
butikker med salg af væddemål og lotteri.
Vejledningen handler om de mest almindelige
regler for dig, hvis du er bestyrer eller ønsker at
blive bestyrer i en butik.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Du kan finde flere oplysninger om at være
bestyrer i en butik på www.spillemyndigheden.dk
Du kan også skrive til Spillemyndigheden via
www.spillemyndigheden.dk/kontakt

Spillemyndigheden,
Englandsgade 25, 6. sal,
5000 Odense C.
www.spillemyndigheden.dk

BESTYRER I EN BUTIK
– HVAD BETYDER DET?

DIT ANSVAR SOM BESTYRER
Når du er bestyrer af en butik, skal du sikre, at reglerne
i spillelovgivningen bliver overholdt. Hvis reglerne ikke
bliver overholdt, kan du risikere at blive anmeldt til politiet.
Dine vigtigste opgaver er blandt andet at sikre, at:
Der ikke sælges væddemål til unge under 18 år
Der ikke sælges lotterier til unge under 16 år
Personale er over 18 år, hvis din butik er en spillebutik
Der altid er en synlig folder om spilafhængighed.
Du kan kun være bestyrer ét sted. Når du er godkendt
bestyrer, gælder det altså kun for den butik, som du har
oplyst ved ansøgningen.
Hvis du stopper som bestyrer, ønsker at ændre din
godkendelse som bestyrer til en anden butik eller
ønsker også at blive godkendt som bestyrer til en spillehal, der ligger samme sted som butikken, skal du skrive
til Spillemyndigheden. Det kan du gøre via
www.spillemyndigheden.dk/kontakt.

SPIL PÅ VÆDDEMÅL OG LOTTERI
Som bestyrer af en butik skal du sikre dig, at unge under
18 år ikke køber væddemål, og at unge under 16 år ikke
køber lotterier. Hvis du er i tvivl om kundens alder, skal du
bede om legitimation, så du er helt sikker på, at kunden
ikke er for ung til at købe væddemål og/eller lotterier.
Har du ansatte til at sælge spil, skal du sikre dig, at de er
bekendte med reglerne for aldersgrænserne på de forskellige spil.

SPILLEBUTIKKER
Er din butik en spillebutik, skal alle dine ansatte være
over 18 år.
For at vide om din butik er en spillebutik:
Skal omsætningen fra spil (fx væddemål, lotterier
og spilleautomater) være mere end 50 % af den
samlede omsætning
Må der ikke være væsentligt salg af kiosk- eller
dagligvarer
Skal spillebutikken være indrettet som en særlig
spillebutik.
En butik kan kun betragtes som en spillebutik, når den
er indrettet som en sådan særlig spillebutik.
Butikker med et stort sortiment af kioskvarer,
tankstationer og supermarkeder kan ikke betragtes som
en spillebutik. Dette er uanset, at omsætningen fra spil er
forholdsmæssig stor.
I spillebutikker er det tilladt at have selvbetjente
væddemålsterminaler stående.

SYNLIGE INFORMATIONER
Det er et krav, at følgende informationer er synlige i
butikken:
Information om at det ikke er tilladt at sælge
væddemål til personer under 18 år
Information om at det ikke er tilladt at sælge
lotterier til personer under 16 år.
Det er et krav, at materiale med følgende indhold fra de
enkelte spiludbydere er tilgængeligt på et fremtrædende
sted i butikken:
Informationer om ansvarligt spil og de potentielle
skadevirkninger af spil, udviklet i samarbejde med
et behandlingscenter
Information og kontaktadresser på danske
behandlingscentre
Information om at spiludbyderen har tilladelse fra
og er under tilsyn af Spillemyndigheden.

VEJLEDNING TIL BESTYRERANSØGNING
Ansøgningsblanketten findes på www.indberet.virk.dk.
Skriv 8-01 Ansøgning for bestyrer og personale i
søgefeltet. Du kommer derefter til blanketten, som udfyldes
og underskrives digitalt.

