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1. Indledning 

Denne vejledning henvender sig til tilladelsesindehavere der har tilladelse til udbud af spil på 

gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og andre relevante interessenter. Vejledningen er 

et supplement til spillelovgivningen og fortolkningen af reglerne sker indenfor lovgivningens 

rammer.  

 

Udover de generelle retningslinjer for indretning af spillehaller, kan Spillemyndigheden ved ud-

stedelse af tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller fast-

sætte vilkår for den enkelte tilladelse, herunder specifikke krav til indretningen af spillestedet. 

Det fremgår af spillelovens § 32.  

 

Denne vejledning er udtryk for hvordan, Spillemyndigheden fortolker spillelovens § 32 i relation 

til gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og hvilke specifikke krav, der er nødvendige for 

at sikre, at udbuddet af spil i spillehaller på gevinstgivende spillehaller afvikles i overensstem-

melse med spilleloven.  

 

Vejledningen er udtryk for Spillemyndighedens generelle fortolkning. Det vil altid bero på en 

konkret vurdering om indretningen af et spilsted er sket i overensstemmelse med reglerne i 

spillelovgivningen. Det er politiet eller domstolene, der i sidste ende konkret afgør, om lovgiv-

ningen er overtrådt.  

 

Vejledningen er ikke udtømmende og vil løbende blive opdateret af Spillemyndigheden.  

 

Det bemærkes, at Spillemyndigheden ikke tager stilling til om andre regelsæt er opfyldt, her-

under, men ikke begrænset til bestemmelser om branddøre, nødudgange og lokalplaner mv. 
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2. Indsendelse af plantegning 

Der skal ved ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i 

spillehal samtidig indsendes en plantegning.  

 

Plantegningen skal være målfast (fx i målestok 1:100), og skal vise alle vægge, døre og anden 

fast indretning, herunder reoler der kan skærme for udsynet til spillehallens indgang. Planteg-

ningen skal desuden indeholde betegnelser for alle plantegningens rum og spilstedets adresse 

skal være tydeligt angivet. 

 

Ansøges der om tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i spillehal, hvor be-

mandingen foregår i tilstødende lokale, skal bemandingens primære placering angives på plan-

tegningen.  

 

Indsendes der ikke plantegning vil ansøgningen blive afvist. Ligeledes vil plantegninger, der ikke 

vurderes til at opfylde ovenstående medføre, at ansøgningen kan afvises. 

 

3. Bemandet spillehal eller bemanding fra tilstødende lokale 

Det følger af spillelovens § 23, stk. 3, at bemandingen af spillehallen skal forestås af tilladelses-

indehaveren, bestyreren eller en af tilladelsesindehaveren eller bestyreren ansat person, der 

er til stede i spillehallen eller i et tilstødende lokale, hvorfra der er direkte adgang til spillehal-

len. 

 

4. Krav til lokaleindretning ved bemanding fra tilstødende lokale 

4.1. Selvstændigt lokale og vægge 

Såfremt bemandingen af spillehallen sker fra et tilstødende lokale, hvorfra der er direkte ad-

gang til spillehallen, gælder der særlige krav til lokaleindretningen.  

 

Spillehallen skal være tydeligt afgrænset og fremstå som et selvstændigt lokale. Der skal være 

etableret vægge mellem spillehallen og det tilstødende lokale. Ved en væg forstås en fast etab-

leret adskillelse mellem to lokaler, og væggen skal være fra gulv til loft (eller minimum 180 cm 

høj).  

4.2.  Spillehallens indgang 

Indgangen til spillehallen må som udgangspunkt højst være 120 cm bred. Spillemyndigheden 

kan dispensere fra dette krav, såfremt der er en saglig grund og spillehallen samtidig tydeligt 

fremstår som et selvstændigt lokale.  

 

Det er ikke tilladt at have andre indgange til spillehallen end den indgang, som forbinder det 

tilstødende lokale og spillehallen. Hvis der er flere døre ind til spillehallen, må disse kun kunne 

benyttes som udgang (f.eks. branddøre). 

 

Indgangen til spillehallen må ikke samtidig være indgang til andre aktivitetsområder. 

4.3. Bemanding 

Bemandingen i det tilstødende lokale skal uhindret kunne overvåge spillehallens indgang fra 

det sted, hvor bemandingen hovedsageligt befinder sig. 
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Bemandingens andre gøremål i det tilstødende lokale skal være forenelige med varetagelsen 

af bemandingsopgaven.  

 

 

 

 

 


