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Lyoness - krav om skriftlig bekreftelse på at overtredelse av pyramidebestemmelsen i 
lotteriloven er opphørt jf. lotteriloven § 16, 4. ledd 
 
Lotteritilsynet viser til Lotterinemndas vedtak 27. januar 2019 hvor klage fra Lyoness Europe AG og 
Lyoness Norway AS over Lotteritilsynets vedtak av 31. mai 2018 ikke tas til følge. Videre viser vi til 
Lotterinemndas beslutning 28. februar 2019 om å ikke å gi vedtaket utsatt iverksettelse. 
 
Lotterinemnda har konkludert med at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem jf. 
lotteriloven § 16 andre ledd, og har stadfestet Lotteritilsynets vedtak. Lotterinemnda har ikke funnet 
grunn for å gi Lyoness Europe AG og Lyoness Norway AS adgang til å rette det ulovlige forhold.  
Konsekvensen av vedtaket er at Lyoness Europe AG og Lyoness Norway AS umiddelbart må stanse all 
drift av, deltakelse i og utbredelse av virksomheten i Norge.  
  
Av Lotteritilsynets vedtak av 31. mai 2018 fremgår at vedtaket om stans av Lyoness sin virksomhet 
innebærer at all verving og alle innbetalinger fra norske deltakere og lojalitetsbedrifter til Lyoness, 
Lyconet og Cashback World må opphøre. Videre må markedsføringen av virksomheten, bruken av 
fordelskort og salg av rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell, 
seminarer og lignende opphøre. Lyoness må også stanse alle utbetalinger av rabatter, bonuser og 
provisjoner til norske deltakere. 
 
Lotteritilsynet krever en snarlig skriftlig bekreftelse fra Lyoness Europe AG og Lyoness Norway 
AS på at overtredelse av lotteriloven § 16 er opphørt, jf. lotteriloven § 16, 4. ledd.  
 
Vi viser til Lotteritilsynets vedtak av 31. mai 2018 og gjør oppmerksom på at vedtaket med pålegg om 
stans av virksomheten til Lyoness i Norge er ikke til hinder for at Lyoness Europe AG og Lyoness 
Norway AS betaler tilbake det deltakerne har betalt frem til vedtaket for kjøp av rabattkuponger og 
andeler i kundeskyer, og som faktisk ikke er tilbakebetalt i form av innløste rabattkuponger. Vedtaket er 
heller ikke til hinder for at Lyoness betaler tilbake det deltakerne frem til vedtaket har betalt for kjøp av 
markedsføringsmateriell og seminarer. Lyoness kan også betale ut det deltakerne har opparbeidet seg av 
rabatter fra egen handel hos lojalitetsbedriftene frem til vedtaket. 
 
Lotteritilsynet finner grunnlag for å understreke at vi ser alvorlig på saken. Brudd på lotteriloven  
§ 16 er å anse som en grov overtredelse av lotteriloven, og kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre år 
jf. lotteriloven § 17 andre ledd. Slik straff kan idømmes selskap og personer som forsettlig eller uaktsomt 
oppretter, driver, deltar i eller utbrer ulovlig pyramidevirksomhet jf. lotteriloven § 17 første ledd jf. § 16 
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første ledd. Ulovlig pyramidevirksomhet utsetter også forbrukerne for økonomiske risiko og andre 
uheldige virkninger som det er grunn til å forhindre, jf. forarbeidene til pyramidebestemmelsen i 
lotteriloven Ot.prp. nr. 97 (2004-2005) pkt. 1. 
 
Lotteritilsynet ber Lyoness Europe AG og Lyoness Norway AS snarest informere markedsførerne 
og lojalitetsbedriftene om vedtaket og konsekvensene det vil kunne få om de ikke stanser all drift 
av, deltakelse i og utbredelse av den ulovlige pyramidevirksomheten umiddelbart.   
 
Dersom Lotteritilsynet får kjennskap til at det foregår virksomhet i strid med vedtaket, vil vi vurdere å 
ilegge Lyoness Europe AG og Lyoness Norway AS tvangsmulkt, jf. lotteriloven § 14c. Lotteritilsynet vil 
også vurdere å politianmelde Lyoness Europe AG, Lyoness Norway AS, markedsførerne og andre 
samarbeidspartnere til Lyoness som driver virksomhet i strid med regelverket.  
 
Ved en eventuell rettslig prosess vil Lotteritilsynet fremlegge ytterligere opplysninger og bevis i saken.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Silje Sægrov Amble  
seniorrådgiver  
 

 
 
 
Monica Alisøy Kjelsnes  
seniorrådgiver 
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- Lyoness Norway AS, v/daglig leder Claes Gunnar Martin Gunnarson, Lysaker torg 15, 1366 
Lysaker 

- Lyoness Europe AG v/Mario Kapun, Bahnhofstrasse 7, CH-9470 Buchs, Switzerland 


	Lyoness - krav om skriftlig bekreftelse på at overtredelse av pyramidebestemmelsen i lotteriloven er opphørt jf. lotteriloven § 16, 4. ledd

