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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 6. juni 2018 
 

Sak  

2018/0029 Sandvann Hyttegrend – org. nr. 919 319 720 - klage over vedtak om å 
nekte registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret 

 
Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, Åse Gustavsen, Ingjald Sørhøy, Bernard 
Enjolras, Stian Slotterøy Johnsen 
 
Sakens bakgrunn 
Sandvann Hyttegrend (klager) sendte 2. oktober 2017 inn melding om registrering 
av vedtekter i Frivillighetsregisteret. 
 
Frivillighetsregisteret besluttet i vedtak 11. oktober 2017 å nekte registrering fordi 
vedtektene ikke inneholdt opplysninger om opphør slik frivillighetsregisterloven § 
6 krever. 
 
Klager påklaget vedtaket 12. oktober 2017. Klager anfører at Sandvann 
Hyttegrend er en forening i et hytteområde hvor hytteeierne har en klausul i sin 
kontrakt som sier at de er bundet av inngåtte kjøpsavtaler/leieavtaler om å være 
medlem i en lokal forening. I avtalen om medlemskap fremgår det at medlemskap 
i velforeningen følger eier av tomten og er uoppsigelig. Dersom medlemskapet 
skal opphøre, må grunneierne endre alle inngåtte kontrakter for medlemmene og 
festekontrakter/skjøter må tinglyses på nytt. Klager mener det av denne grunn 
ikke er mulig å innta regler om opphør i vedtektene. Det vises for øvrig til klagen 
i sin helhet.  
 
Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og 
oversendte klagen med innstilling 25. januar 2018 til Frivillighetsregisternemnda. 
 
Det rettslige grunnlaget 
Det rettslige grunnlaget er Lov om register for frivillig virksomhet av 29. juni 
2007 nr. 88 (frivillighetsregisterloven). Det fremgår av frivillighetsregisterloven § 
6 andre ledd at «[e]n forenings vedtekter kan registreres i frivillighetsregisteret. I 
tilfelle skal vedtektene minst inneholde opplysninger om enhetens navn, formål, 
årsmøte, styre og valg til styre, vedtektsendringer og opphør». 

 
Av forvaltningsloven § 34 følger det at klageinstansen kan prøve alle sider av 
saken og herunder ta hensyn til nye opplysninger. I dette ligger at klageinstansen 
fullt ut kan prøve både rettsanvendelsen, saksbehandlingen, faktum og det frie 
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skjønn. Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og 
sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 
 

Frivillighetsregisternemndas vurdering 
Sandvann Hyttegrend sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak 11. oktober 
2017 om å nekte registrering av foreningens vedtekter. 
 
Det følger av frivillighetsregisterloven § 6 andre ledd at foreninger kan registrere 
sine vedtekter i Frivillighetsregisteret. Som det er redegjort for i 
Frivillighetsregisterets vedtak, er det ikke et krav at vedtektene registreres i 
registeret. For å kunne registrere vedtektene må de imidlertid oppfylle 
minstekravene i loven § 6 andre ledd, herunder må inneholde opplysninger om 
opphør. 
 
Klagers vedtekter inneholder ikke opplysninger om opphør, og nemnda finner i 
likhet med Frivillighetsregisteret at vilkårene for registrering etter § 6 ikke er 
oppfylt. Vedtektene kan derfor ikke registreres i Frivillighetsregisteret. 
 
Nemnda bemerker at selv om vedtektene ikke kan registreres uten opplysninger 
om opphør, betyr ikke det at vedtektene ikke er gyldige.  
  
Konklusjon 
Frivillighetsregisternemnda finner etter en konkret vurdering av sakens 
opplysninger at Frivillighetsregisterets vedtak stadfestes. 
 

Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. 
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