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Hvert år foretager Spillemyndigheden over 1.500 kontrol-
ler med spilleautomater i spillehaller og på værtshuse. I 
perioden fra 2019 til 2021 førte mere end 4.000 tilsyn til 
255 politianmeldelser. 

Spillemyndigheden fører løbende tilsyn med de i alt 23.000 gevinstgivende spilleauto-

mater, der står rundt omkring i Danmark. En række medarbejdere i Spillemyndigheden 

er dedikeret til at føre tilsyn med det såkaldte landbaserede spil – det vil sige alt spil om 

penge, der ikke foregår online. De kontrollerer derfor blandt andet spillehaller og værts-

huse, der har spilleautomater stående. 

 

1.500 tilsyn i 2021 

I 2021 udførte tilsynsmedarbejderne ca. 1.500 basistilsyn med steder, der har spilleau-

tomater stående, jf. figur 1. I 2020 blev der udført væsentligt færre besøg, fordi spille-

haller og værtshuse var lukkede i lange perioder på grund af restriktioner som følge af 

Covid-19. I 2019 var der ingen nedlukninger, og her blev der gennemført over 1.800 til-

syn. I alt har Spillemyndigheden dermed foretaget knap 4.000 tilsyn på tre år. 

 
Figur 1. Antal tilsyn med spilleautomater 2019 - 2021 
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4.000 
Kontroller af steder, der udbyder spil 
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Kilde: Spillemyndigheden 

 

 

 

 

255 politianmeldelser 

Ud af de 1.500 steder, hvor Spillemyndighedens medarbejdere udførte kontrol i 2021, 

blev lidt over 100 besøgt igen, fordi de ikke levede fuldt op til reglerne. I de fleste af 

disse tilfælde var der tale om mindre fejl, som var rettet, da Spillemyndigheden kom på 

genbesøg. 

 

Det sker dog også, at det er nødvendigt at anmelde spiludbydere til politiet. Dette sker 

typisk, hvis Spillemyndigheden opdager, at der ikke er foretaget syn på automaterne el-

ler at der mangler plombering. Det kan dog også være andre typer sager; fx hvis unge 

under 18 år spiller på automater, hvis der ikke er bemanding i en spillehal, eller der ud-

bydes andre former for spil end de tilladte. Fra 2019 til 2021 har Spillemyndigheden så-

ledes sendt 255 anmeldelser til politiet, jf. figur 2. 

 
Figur 2. Anmeldelser til politiet 2019 – 2021 
 

 

Kilde: Spillemyndigheden  

 

Årlig gebyrkontrol indbringer en halv million kroner ekstra 

De 23.000 spilleautomater i Danmark ejes af ca. 300 opstillere, som betaler et gebyr for 

hver automat, der er i drift. I 2021 var gebyret 670 kr. pr. automat. Spiludbyderne ind-

beretter selv til Spillemyndigheden, hvor mange automater, der er aktive, og hvor me-

get de dermed skal betale i gebyr. 

 

 

 

Spilleautomater, afgifter og gebyrer 

Restaurationer og værtshuse må have op til tre spilleautomater stående. Kun spillehaller må 

have over tre spilleautomater. De 23.000 automater er fordelt på 983 spillehaller og 1.277 re-

staurationer. 
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I 2022 koster det 678 kr. i gebyr om året at have en gevinstgivende spilleautomat.  

Gebyret betales til Spillemyndigheden, mens afgiften betales til Skattestyrelsen.  

Afgiften for spilleautomater er 41 pct. af bruttospilleindtægten (indskud fratrukket gevinst). Hvis 

bruttospilleindtægten overstiger en vis beløbsgrænse, er der desuden en tillægsafgift på 30 pct.    

 

 

Alle automater er koblet op på Spillemyndighedens datasystem, der sporer aktiviteten 

på spilleautomaterne. Hvert år sammenholder Spillemyndigheden de indberettede ge-

byrer med den faktiske aktivitet på maskinerne. De seneste to år har denne kontrol ind-

bragt 500.000 kr. ekstra i gebyr om året, jf. figur 3.  

 

Sammen med de årlige gebyrer sikrer den ekstra kontrol ressourcer til, at Spillemyndig-

heden fortsat kan føre et effektivt tilsyn med den del af spilmarkedet, der foregår i spil-

lehaller, kiosker og på værtshuse. 

¨¨ 

Kontrollen går naturligvis begge veje, så hvis det viser sig, at en opstiller har betalt gebyr 

for inaktive automater, tilbagebetaler Spillemyndigheden gebyret. I 2020 tilbagebetalte 

Spillemyndigheden således næsten 140.000 kr. til udbydere med inaktive spilleautoma-

ter. 

 
Figur 3. Gebyrkontrol for spilleautomater 2019 og 2020 
 

 

Kilde: Spillemyndigheden 

Note: Figuren inkluderer udelukkende data fra 2019 og 2020. Data for 2021 vil være tilgængeligt i maj 2022.  

 

Spillemyndigheden sikrer rammerne for et fair spilmarked 

Udover de fysiske tilsyn fører Spillemyndigheden tilsyn med alt onlinespil om penge i 

Danmark, ligesom det er Spillemyndigheden, der udsteder tilladelser til pengespil – 

både online og landbaseret. Styrelsen har også ansvaret for Register Over Frivilligt Ude-

lukkede Spillere (ROFUS) og StopSpillet – hjælpelinje om spilafhængighed. 
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