Marts 2021

Spillemyndigheden blokerer
55 ulovlige hjemmesider
Spillemyndigheden har netop fået medhold i byretten til at blokere 55 hjemmesider, der udbyder ulovligt spil. Spillemyndigheden begyndte at blokere hjemmesider med ulovligt spil i 2012,
og antallet i år er det højeste nogensinde.
Det er Spillemyndighedens kerneopgave at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, hvor spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil. Spiludbydere skal derfor have en
tilladelse fra Spillemyndigheden for at kunne udbyde spil om penge i Danmark.
Spillemyndigheden arbejder løbende på at lukke og blokere hjemmesider, som udbyder
ulovligt spil ved at rette sig mod det danske marked, uden at have en tilladelse fra Spillemyndigheden, jf. boks 1.
Senest har Spillemyndigheden fået medhold i samtlige sager anlagt ved byretten for at få
blokeret 55 hjemmesider for at udbyde ulovligt spil. Der er tale om 32 hjemmesider med
ulovligt udbud af væddemål, onlinekasino og lotteri samt 23 hjemmesider, der udbød skinbetting,; det vil sige spil, hvor der spilles om virtuelle genstande fra computerspil i stedet for
om penge. De fleste af siderne udbød kun en enkelt type, mens enkelte udbød flere forskellige typer på samme tid – fx både onlinekasino og lotteri, jf. figur 1.
Til sammenligning blev der i 2020 blokeret ni hjemmesider med onlinekasino- og væddemål
og syv skinbettingsider.
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Figur 1. Blokerede hjemmesider med ulovligt udbud af spil i marts 2021

22

4

4

2

23

Onlinekasino

Onlinekasino
og lotteri

Onlinekasino
og online væddemål

Onlinekasino,
lotteri og online
væddemål

Skinbetting

chancegratuite.com

spinupcasino.com

casino-z.com

casinooziris.com

csgetto.win

madamechance.com

betamo.com

dafabet.com

df-bet.org

csgetto.net

malibrechance.com

euslot.com

gratuitemachance.com

muchovegascasino.com

justbet.co
betwinner1.com

splitacescasino.com

csgetto.bet
csgetto.cc
key-drop.com

easybet.com

key-drop.pl

casinomrjames.com

keydrop.com

starcasino.be

csgocases.com

royalspinz.com

cs.fail

redstagpokies.com

csgorun.pro

kingbillycasino.com

csgo.run

miamiclubcasino.im

csgorun.org

spinia.com

rustchance.com

casinounique.com

dropland.net

slotjoint.com

dapubg.com

casino1vip.com

hellcase.org

gratuitplayzaxca-

ggdrop.one

sino.com

ggdrop.wtf

playzaxgra-

ggdrop.net

tuitcasino.com

ggdrop.top

uniquecasino.cc
casinosuperlines.net
cookiecasino.com
1casinoclub.org

Kilde: Spillemyndigheden.

Hvordan arbejder Spillemyndigheden med ulovligt spil?
Spillemyndigheden overvåger løbende spilmarkedet for at opdage ulovligt spil. Det sker
blandt andet ved at udsøge potentielt ulovlige hjemmesider i samarbejde med Skattestyrelsen. Derudover følger Spillemyndigheden op på de anmeldelser, som de løbende modtager
fra borgere og virksomheder.
Når Spillemyndigheden bliver opmærksom på en hjemmeside med ulovligt spil eller ulovlig
formidling, sender de en henstilling til ejerne af hjemmesiden. De gør heri opmærksom på
overtrædelsen og anmoder hjemmesiden om at stoppe det ulovlige udbud. I flere tilfælde
har dette været tilstrækkeligt til at overtrædelsen stoppes, da udbyderne har rettet ind efter
henstilling fra Spillemyndigheden.
Hvis det ulovlige spiludbud ikke ophører, har Spillemyndigheden mulighed for at få hjemmesiden blokeret hos de danske internetudbydere via byretten. Spillemyndigheden har, siden
den nuværende spillelov trådte i kraft i 2012, fået blokeret i alt 145 ulovlige hjemmesider

spillemyndigheden.dk
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ved byretten. Byretten har i alle prøvede sager siden 2012 givet Spillemyndigheden medhold.

145

Boks 1. Hvornår er spil ulovligt i Danmark?

Hjemmesider blokeret

Det er ulovligt at udbyde spil i Danmark uden en tilladelse fra Spillemyndigheden. Det samme gælder, hvis en
udenlandsk udbyder retter sig mod det danske marked. Et spil anses for at være rettet mod Danmark, hvis én
eller flere af følgende elementer er til stede:

Spillemyndigheden har siden 2012
og frem til i dag fået medhold i byretten til at blokere 145 hjemmesider, der udbød ulovligt spil.

•
•
•
•
•

Dansk sprog
Dansk valuta
Betalingskort, som kun virker i Danmark
Dansk kundeservice
Opkobling via Steam (Digital distributionsplatform for flere computerspil)

Det er ligeledes i strid med spilleloven at formidle til eller reklamere for spiludbydere uden tilladelse.
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