
 
Informasjon vedrørende gevinstautomater 
 
 
Tillatelse til å avholde et lotteri i form av gevinstautomater, kan i Norge bare gis til 
”lotteriverdige formål”, humanitært arbeid og annet samfunnsnyttig, frivillig arbeid. 
Lotteriloven åpner adgang for at oppdraget med å drive selve lotteriet, gevinstautomaten, kan 
overlates til en entreprenør. Entreprenøren påtar seg det fulle ansvaret for gjennomføringen av 
lotteriet ved å stille nødvendige automater til disposisjon, gjennom avtale med lokalinnehaver 
utplassere automatene i markedet, samt drifte de aktuelle automatene.  
 
I henhold til Lotteriloven med forskrifter har entreprenøren ansvaret for at overskuddet fra 
gevinstautomatene, etter utbetalte gevinster til spillerne, fordeles med minimum 35 % til 
formålet og maksimum 20 % til lokalinnehaver. 
 
Eks.(et månedsanslag på overskudd og fordeling av dette på 2 aut i Deres lokaler): 
 
Innspilt beløp(overskudd) pr. mnd.:    kr. 40 000 
Fordeling:  
Lokalinnehaver(Dere):    kr.  8 000 (20 %) 
Lag/forening(formålet avtales særskilt):  kr. 14 000 (35 %) 
Entrepenør:      kr. 18 000 (45 %) 
 
Kort om Norsk Lotteridrift 
Norsk Lotteridrift skal gjennom effektiv og kvalitativ drift av lotterier og fremtidsrettet 
utvikling skape verdier for frivillige og humanitære organisasjoner over hele Norge. 
Kjerneproduktet er drift av gevinstautomater i det norske markedet.  
 
Norsk Lotteridrift er et landsdekkende selskap med drifts- og markedskontorer som dekker 
hele landet. Selskapet ledes fra et hovedkontor i Oslo. 
 
Til grunn for virksomhet legges til enhver tid de retningslinjer som lov og forskrift fastsetter. 
Virksomheten er basert på autorisasjon som entreprenør fra Lotteritilsynet og er underlagt 
kontroll av Lotteritilsynet. 
 
Entrepenørens forpliktelser 
Entreprenøren har ansvaret for å fremskaffe nødvendige tillatelser for utplassering hos 
Lokalinnehaver, samt fornyelser av disse. 
 
Type automat bestemmes av Entreprenøren, og entreprenøren anskaffer for egen regning 
nødvendige automater og plasserer disse i lokalene etter nærmere avtale, hensyntatt 
Lotterilovens regler. Entreprenøren vil tilstrebe å ha en portefølje av automater med god 
spilleappell. 
 
a) Oversende kopi av avtaler om oppstilling og drift av automater til politiet 
b) Sørge for at oppstilte automater er merket som lov/forskrift krever 
c) Sørge for at automatene er operative for publikum  
d) Sørge for nødvendig håndtering av penger inn og ut av automaten 
e) Sørge for nødvendig vedlikehold og service 
f) Sørge for nødvendige tillatelser ved flytting av automater 



g) Gi Lokalinnehaver en tilfredsstillende rapportering om automatens inntjening. Rapportene 
oversendes månedlig, senest den 30. i den påfølgende måned etter utløpet av 
driftsmåneden. 

 
Lokalinnehavers forpliktelser 
Lokalinnehaver er av lotteritilsynet pålagt søke om å blir autorisert som lokalinnehaver for 
lotterier. Dette autorisasjonsskjemaet har NLD tilgjengelig og er behjelpelig med utfylling så 
lang det lar seg gjøre. Søknadsprosessen til Lotteritilsynet er gebyrbelagt med for tiden kr. 
1.500,-. Gebyret betales av Lokalinnehaver.   
 
Lokalinnehaver forplikter seg til å føre tilsyn med automatene som er utplassert for å: 

- redusere innbrudd/hærverk på automatene 
- hindre at barn under 18 år spiller på automatene 
- varsle Entreprenøren om feil eller mangler ved automaten uten ugrunnet opphold  
- bidra til at automaten og omgivelsene er rene og i ryddet stand 

 
Dette var litt generell informasjon som jeg håper Dere finner nyttig/avklarende.  
 
Det hele handler i bunn og grunn om å gjøre ledig gulvplass til lønnsomme  
kvadratmeter. 
 
 
 
   
 
 
 
 


