
 

  

Retningslinjer for afholdelse af turneringer i nært-

stående lokaler 
 

Historik 

Tidligere afgørelser truffet af Justitsministeriet viser, at Justitsministeriet gav tilladelse til, 

at kasinoerne efter anmodning kunne afholde turneringer i nærtstående lokaler. Frem til 

spilmarkedets liberalisering i 2011 var denne praksis uden lovhjemmel. 

 

Ved bekendtgørelse nr. 1303 af 15. december 2011 om landbaserede kasinoer implemen-

terede Spillemyndigheden den hidtidige praksis. Det fulgte således af bekendtgørelsens § 1, 

stk. 2, at Spillemyndigheden i enkeltstående tilfælde kunne tillade afholdelse af turneringer 

i et nærtstående lokale. Denne lovhjemmel er videreført i § 39 i den nugældende bekendt-

gørelse nr. 772 af 9. juni 2017 om landbaserede kasinoer. 

 

Kasinobranchen har efterlyst en vejledning (orientering) om, hvordan Spillemyndigheden 

fortolker reglerne om afholdelse af turneringer i nærtstående lokale(r), jf. bekendtgørelsens 

§ 39.  

 

Spillemyndighedens definition 

Det vil efter Spillemyndighedens opfattelse altid være en konkret vurdering i hvert enkelt 

tilfælde, om Spillemyndigheden kan give tilladelse til afholdelse af turneringer i et ”nærtstå-

ende lokale”. Det er i den forbindelse vigtigt at fastslå, at Spillemyndigheden ikke har be-

føjelse til at meddele tilladelse til afholdelse af cash games i nærtstående lokaler.  

 

Spillemyndigheden finder i tråd med hidtidig praksis, at et nærtstående lokale kan defineres, 

som et lokale, der ligger ved siden af eller lige over/under eller i forlængelse af et kasino. 

Er to lokaler eksempelvis forbundet via en vindeltrappe vil disse således, uanset niveaufor-

skel, blive betragtet som nærtstående.  

 

Vilkår i tilknytning til tilladelse 

Giver Spillemyndighedens tilladelse til afholdelse af turneringer i nærtstående lokale, vil det 

i så fald blive meddelt på følgende vilkår: 

 

1) Afviklingen af spil på spillebordene i kasinoet og i det nærtstående lokale sker i 

overensstemmelse med de af Spillemyndigheden godkendte spilleregler for poker. 

 

2) Indgang til og udgang fra det nærtstående lokale skal ske udelukkende via kasinoet. 
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3) Alle indbetalinger og præmieudbetalinger skal foregå i kassen i selve kasinoet. 

 

4) Spilleloven og kasinobekendtgørelsens regler, herunder reglerne om registrering af 

spillere, optælling af spilleborde og elektronisk overvågning skal overholdes. 

 

Spillemyndigheden finder fortsat ikke, at afholdelse af turneringer i et tilstødende lokale 

kræver særskilt tilladelse. 

 


