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2017-11-23  Lotteriinspektionen  

Box 199 

645 23  Strängnäs 

registrator@lotteriinspektionen.se 

Remiss av förslag till tekniska föreskrifter och allmänna råd 
om ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova 
och certifiera spelverksamhet och för den som ansöker om 
licens för att bedriva spelverksamhet 

 

Bankföreningen begränsar sitt svar till 9 kap. 8 § i förslaget till föreskrift. Den 

föreslagna bestämmelsen fastslår att spelföretaget vid insättning av medel på ett 

spelkonto ska verifiera att innehavaren av uppgivet bankkort/bankkonto eller annan 

betaltjänst är densamme som innehavaren av spelkontot. Detta gäller även om 

spelaren byter bankkort, bankkonto eller annan betaltjänst. Enligt det allmänna rådet 

i anslutning till förslaget kan verifiering ske direkt mot aktuell bank eller via bank-ID 

eller liknande. 

 

Bankföreningen avstyrker förslaget. 

 

Sammanfattning 

Bankföreningen avstyrker Lotteriinspektionen förslag. Banksekretess, behov av 

omfattande tekniska investeringar för att möta kraven, hinder i kortregelverken och 

dataskyddsaspekter gör förslaget svårgenomförbart. Även om det hade varit möjligt 

att bekräfta att en betalning kommer från spelarens kort/konto kan det röra sig om ett 

företagskort eller dispositionsrätt till annans konto varför det inte kan garanteras att 

medlen tillhör spelaren. Det kan vidare ifrågasättas om inte förslaget går utöver 

Spelmyndighetens föreskriftsrätt i den kommande lagstiftningen och möjligen strider 

förslaget mot EU-rätten. Går Lotteriinspektionen vidare med förslaget krävs en 

omfattande konsekvensanalys. 

 

Spelmyndighetens föreskriftsrätt, konsekvensanalys samt EU-rättsliga 

aspekter 

Bankföreningen ifrågasätter inledningsvis om förslaget omfattas av den föreskriftsrätt 

som Spelmyndigheten ges i spellagen och övriga förordningar förelagna i 

spellicensutredningens betänkande En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30).  

Spelmyndigheten får uppställa krav vad gäller spelföretagets hantering av 
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spelkonton och betalningar. Eftersom spelföretaget inte har någon tillgänglig 

verifieringsinformation såvitt gäller innehavare av kontokort/bankkonto eller annan 

betaltjänst (se nedan) kommer det inte kunna leva upp till detta krav utan medverkan 

av betaltjänstleverantörerna. I praktiken får Lotteriinspektionens föreslagna föreskrift 

långtgående påverkan på betaltjänstleverantörerna och betaltjänstmarknaden. Som 

framgår nedan skulle betaltjänstleverantörerna tvingas göra betydande 

systeminvesteringar. I den mån förslaget alls ligger inom ramen för 

Spelmyndighetens föreskriftsrätt saknas under alla omständigheter en 

konsekvensanalys i dessa delar. 

 

Vidare finns ett behov av att analysera förslagets förhållande till EU-rätten och den 

fria rörligheten av tjänster inom EU. Mobilt bank-ID och dess starka koppling till 

personnummer och en persons identitet är en tjänst som inte finns inom hela EU. 

Det kan alltså bli svårt att tillämpa föreskriften på personer som inte har tillgång till en 

identifieringslösning som motsvarar mobilt bank-ID.  

 

Banksekretess 

Eftersom spelföretaget inte kommer att kunna uppfylla kravet i föreslagna 9 kap. 8 § 

utan att betaltjänstleverantörerna lämnar information om kort/kontoinnehavare måste 

uppmärksammas att betaltjänstleverantörerna normalt är förhindrade att lämna 

sådan information på grund av banksekretessen. Om undantag från sekretessen ska 

åstadkommas genom godkännande från spelaren/bankkunden måste det utarbetas 

ett fungerande och säkert system för informationsutbytet så att betaltjänst-

leverantören kan vara säker på att godkännande verkligen lämnats av en legitimerad 

kund.  

 

Omfattande tekniska investeringar 

Förslaget innebär en betydande teknisk utmaning för banker och andra 

betaltjänstleverantörer. Bankföreningen gör bedömningen att ingen befintlig 

betaltjänst i dagsläget skulle klara att stödja en fullödig verifikation av att 

innehavaren av betalningsinstrumentet är samma person som den som innehar 

spelkontot.  

 

Vidare är det inte sannolikt att en sådan systemlösning kommer att kunna utvecklas 

för detta ändamål eller att betaltjänstleverantörerna kommer att utveckla sådan 

funktionalitet inom rimlig tid. Som framgår nedan finns också betydande hinder i de 

särskilda kortregelverken när det gäller informationsutbyte avseende 

kortdatainformation. Detta tillsammans med nya regler gällande hantering av 

personuppgifter i EU:s nya dataskyddsförordning nr. 2016/679 (GDPR), kommer 

sannolikt att försvåra den verifiering som föreslås i förslaget. 

 

Här kommenteras de fyra vanligaste betalsätten: 
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• Kortbetalning – vid kortbetalning verifierar kortinnehavaren med olika 

tekniska lösningar (i Sverige ofta med mobilt bank-ID/3D secure) mot sin 

kortutgivare att innehavaren har rätt att genomföra utbetalningen. Det finns 

dock ingen garanti att innehavaren äger medlen på kortet (exempelvis kan 

man ha dispositionsrätt till annans konto, företagskort mm.). Enligt 

kortregelverket (PCI DSS) finns omfattande begränsningar i hur 

betalkortsdata hanteras, dvs. hur kortnummer och annan transaktions-

information ska hanteras bl.a. vid handel på internet. Syftet med 

säkerhetsstandarden är att säkerställa att alla som hanterar kortinformation 

gör det på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt informationen och att 

kort- och kundinformation inte hamnar i orätta händer. Säkerhetsstandarden 

gäller för alla som hanterar, samlar in, lagrar och överför kortinformation. 

Fysiska dokument och elektronisk media, t.ex. kvitton, transaktionsloggar och 

transaktionsrapporter som innehåller kortinformation, ska lagras på en säker 

plats, som endast behöriga personer har tillgång till. Det är av största vikt att 

kortinformation inte kommer i orätta händer eftersom kortkunder, handeln, 

banker m.fl. måste känna ett fortsatt förtroende för kort som betalmedel.  

• Swish – en Swishbetalning godkänns med mobilt bank-ID, men det finns för 

närvarande ingen funktionalitet som stödjer att personnumret skickas vidare 

från betalarens bank till handlaren (spelbolaget). Även Swish kan vara 

kopplat till ett konto med dispositionsrätt och liknande även om de flesta 

Swish-anslutningar kan antas vara kopplade till personliga konton. 

• Direktbetalning – direktbetalning via direktinloggning i internetbanken innebär 

normalt sett att betalaren kan betala från alla tillgängliga konton i hans eller 

hennes internetbank, dvs. även konto med dispositionsrätt. 

• Overlay Payment Services – det finns tredjepartsleverantörer som erbjuder 

kunden att logga in i sin internetbank via leverantören och där kunden 

identifierar sig med mobilt bank-ID. Även här uppstår situationen att kunden 

får åtkomst till olika konton. 

 

Slutsatsen av denna genomgång blir följaktligen att även om omfattande 

systemutveckling skulle ske för att en kontroll ska kunna göras att betalningar som 

görs till spelarens spelkonto kommer från honom eller henne så kan det likväl röra 

sig om ett företagskort, ett konto med flera kontohavare eller dispositionsrätt till 

annans konto. Syftet med den föreslagna regleringen torde därmed inte uppfyllas. 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Anders Dölling 

 


