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Betingelserne for opstilling af spilleautomater og indretning af spillehal i   
restauranter 
 
 
Ved gevinstgivende spilleautomater forstås mekaniske eller elektroniske maskiner, der mod en 
indsats af økonomisk værdi kan vinde en gevinst bestående af penge eller spillemønter. 
Varegevinster må ikke omfatte gavekort og stærke drikke og må ikke ombyttes til penge. Retten til 
frispil eller forlænget spil anses ikke som en gevinst. 
 
Gevinstgivende spilleautomater må kun opstilles i restauranter med alkoholbevilling. 
 
Opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater må kun ske med tilladelse fra 
spillemyndigheden, SKAT, Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup, telefon 35 29 73 00. 
 
Der kan gives tilladelse til opstilling og drift af en gevinstgivende spilleautomat i en restaurant med 
alkoholbevilling med indtil tre gevinstgivende spilleautomater.  
 
Tilladelsen kan gives for indtil 5 år ad gangen, dog højst i det tidsrum, hvor alkoholbevillingen 
gælder.  
 
Tilladelsen til opstilling af en spilleautomat kan kun gives, hvis det må antages, at ansøgeren vil 
drive virksomheden med spilleautomater på fuld forsvarlig måde. Kommunalbestyrelsen inddrages 
som vejledende for spillemyndigheden. Såfremt politiet af ordensmæssige grunde finder, at 
tilladelse ikke bør gives, kan spillemyndigheden ikke give tilladelse til opsætning af en 
gevinstgivende spilleautomat. 
 
For at man kan få en personlig tilladelse til at opstille en gevinstgivende spilleautomat, kræver det, 
at personen, der ansøger: 
 

• Har bopæl her i landet. Bopælskravet finder dog ikke anvendelse i det omfang andet følger 
af EU’s regler eller andre internationale forpligtelser.  

• Er fyldt 21 år.  
• Ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter 

værgemålslovens § 7.  
• At personen ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.  
• At personen ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige.  
• At personen ikke er dømt for strafbare forhold, der begrunder en nærliggende fare for 

misbrug af adgangen til at drive virksomhed. 
• At personen kan stille sikkerhed for skyldige afgifter på kr. 7.500. 

 
Hvis ansøgeren om opstilling af en gevinstgivende spilleautomat er et selskab, kræves det, at 
selskabet: 
 

• Er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
• Opfylder betingelserne om ikke at være under betalingsstandsning eller under konkurs. 
• Ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige.  
• Er registreret hos de statslige told- og skattemyndigheder. 
• Har stillet sikkerhed for skyldige afgifter på 7.500,- kr.  
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• At direktøren og bestyrelsesmedlemmerne i selskabet opfylder de samme betingelser, som 

der kræves af personer, der ønsker tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater. 
Såfremt der indtræder nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, skal selskabet inden 
14 dage anmelde dette til spillemyndigheden, der herefter afgør, om tilladelsen kan 
opretholdes. 

 
En tilladelse bortfalder, når indehaveren af tilladelsen dør eller ophører med at opfylde 
bopælskravet, værgemålskravet, kravet om betalingsstandsning og konkurs eller hvis 
alkoholbevillingen inddrages eller bortfalder. 
 
Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis indehaveren af tilladelsen har gjort sig skyldig i grov eller 
gentagende overtrædelser om lov om gevinstgivende spilleautomater, hvis den offentlige orden 
forstyrres, eller hvis der kommer forfalden gæld til det offentlige. Tilbagekaldelsen kan ske for en 
periode på 1 – 5 år. 
 
Spilleautomaten skal inden opstilling være godkendt af et institut, der er særligt godkendt af 
spillemyndigheden. Hvis der foretages ændringer på spilleautomaten, skal den endelige 
ibrugtagning godkendes på ny.  
 
Personer under 18 år må ikke spille på gevinstgivende spilleautomater i restauranter.  
 
Hvis der i en restaurant er tilladelse til at opstille og drive gevinstgivende spilleautomater, må der i 
restaurantens lokaler ikke udbydes andre spil med kontante gevinster. På spilleautomater med 
pengegevinster betales en afgift på 40 % af det beløb, hvormed spilleindsatserne overstiger 
gevinsterne. Derudover betaler restauranter en afgift på 30 % af den bruttospilleindtægt, der 
overstiger 30.000 kr. Herudover opkræves en afgift på 1 % til behandling og forskning i ludomani.  
 
Indehaveren af tilladelsen til at opstille en gevinstgivende spilleautomat skal efter udløbet af hver 
afgiftsperiode, der er kalendermåneden, afgive størrelsen af bruttospilleindtægten. 
 
Restauranter kan også i særskilte lokaler installere en spillehal med hvilket forstås et bemandet 
lokale, hvor der kun kan opstilles gevinstgivende spilleautomater. Kravene til personen eller 
selskabet der ønsker en sådan spillehal er de samme som ved opsætning af gevinstgivende 
spilleautomater i restaurationen. Den daglige drift af spillehallen skal forestås af 
tilladelsesindehaveren selv eller af en bestyrer. Hvis der er tale om et selskab, skal spillehallen 
ledes af en bestyrer. Bestyreren skal opfylde bopælskravet, alderskravet og må ikke være under 
værgemål m.v. og må heller ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at 
bestyreren ikke vil lede spillehallen på fuld forsvarlig måde. En ansat i en spillehal skal være fyldt 
18 år.  
 
I en spillehal må der ikke drives anden erhvervsvirksomhed, og der må heller ikke opstilles 
morskabsautomater, dog må der ske salg af konfekture- og drikkevarer men ikke salg af cigaretter. 
Salg af stærke drikke kan finde sted i det omfang, virksomheden er omfattet af hotel- og 
restaurationsloven. Der stilles ikke krav om, at spillehalen skal have adgang fra gaden, men det 
skal være et særskilt lokale, der er selvstændigt bemandet. 
Der må gerne være ikke-gevinstgivende spilleautomater, det vil sige morskabsautomater, i 
restauranter, selvom der er opstillet gevinstgivende spilleautomater. 
 
På Ikke-gevinstgivende automater kan kommunalbestyrelsen fastsætte en afgift til kommunen. 
Afgiften opkræves kvartalsvis. Der betales ikke afgift på en til to ikke-gevinstgivende automater.  
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Den årlige afgift for de følgende morskabsautomater må højst udgøre 4.000,- kr. for hver 
morskabsautomat. 
 

---ooOoo--- 
 
Har du nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte HORESTAs erhvervsjuridiske chef 
Kaare Friis Petersen på tlf.: +45 35 24 80 80 eller på k.petersen@horesta.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


