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Tillatelse til å delta på entreprenørbingo for 2023 ved O Kristoffersen Bingodrift AS, 

avd. Grønland

Lotteritilsynet har vurdert søknaden deres og fattet vedtak om å gi tillatelse til bingo med spill i pott.

Bakgrunn

Lotteritilsynet har mottatt søknad fra dere om tillatelse til å delta på entreprenørbingo med totalt 24 

foreninger ved bingohallen for perioden fra 1. januar 2023 til 31. desember 2024. Søknaden er sendt inn 

via entreprenør. Dere har søkt om årlig omsetning i hovedspillet på 700 000 kroner pr. forening pr. år. 

Videre har dere søkt om sidespill i form av databingo med 30 terminaler i 360 dager pr. kalenderår.

To foreninger har fått avslag på sine søknader om å delta på entreprenørbingo ved denne bingohallen.

Kultur- og likestillingsdepartementet har kommet med forslag til ny pengespillforskrift, med hjemmel i 

ny lov av 18. mars 2022 nr. 12 om pengespill (pengespilloven). Nytt regelverk skal gjelde fra og med 

1. januar 2023. Ny forskrift har overgangsregler knyttet til både tidsavgrensede tillatelser, godkjente 

organisasjoner og autorisert entreprenører.

Lotteritilsynet har på bakgrunn av dette bestemt å gi nye bingotillatelser kun for 2023.

Rettsgrunnlag

Etter § 2 første ledd i forskrift om bingo (bingoforskriften) av30.11.2004 nr. 1528, kan Lotteritilsynet gi 

bingotillatelse til foreninger som er godkjent etter lotteriloven. I andre ledd går det frem at en forening 

kan få en bingotillatelse pr. år med omsetning i hovedspill opp til 700 000 kroner.

Tillatelsen kan i tillegg til hovedspill også omfatte sidespill, jf. bingoforskriften §§ 15 og 16. I 

bingoforskriften § 15 tredje ledd, går det frem at det kan gis tillatelse til inntil 30 databingoterminaler per 

bingohall. Det er et krav at omsetningen på hovedspillet er 2 millioner kroner i året, jf. § 15 annet ledd. 

Vedtak

På bakgrunn av dette har Lotteritilsynet vedtatt å gi følgende tillatelse til organisasjonen:

Referansenummer: 22/03702

Bingolokale: OK Bingo Mandalls gate 1, Oslo

Spill i pott: 22 foreninger

Samlet omsetning i bingohallen 15 400 000 kr

Omsetning for foreningen 700 000 kr



  

  Side 2 av 2

 
Vår dato  Vår referanse

11.10.2022 22/03702-4/531

Databingo: 360 dager

Antall terminaler: 30 stk.

Tillatelsesperiode: 1. januar - 31. desember 2023

Bingoentreprenør er ansvarlig for å påse at drift av bingohallen og bingospill som tilbys, er i henhold til 

regelverket.

Gebyr

Dere må betale gebyr for hoved- og sidespill, jf. bingoforskriften §§ 13 og 17:

Gebyr for hovedspill: 1 250 kr pr. tillatelse

Gebyr for databingo: 540 kr (33 kr x 360 dager delt på 22 tillatelser)

Samlet gebyr: 1 790 kr

Bingoentreprenøren mottar fakturaen for gebyret og må påse at den blir betalt. Gebyret kan trekkes fra før 

utbetaling av overskudd til foreningen.

Klagerett

Dere kan klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29 og lotteriloven § 4a. Klageinstans er 

Lotterinemnda. Klagefristen er tre uker. En eventuell klage sendes Lotteritilsynet.

Med hilsen

Maren Myrvang 

rådgiver jurist Turid Søgnen 

seniorrådgiver 

Vedlegg: Utskrift bingotillatelse for 2023


