Vedtak i Lotterinemnda 18. august 2019
Sak
2018/0357 Skorgedalen Vel – org. nr. 91203040205 – Klage over avslag på søknad
om godkjenning som lotteriverdig organisasjon
Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, medlem Åse Gustavsen og medlem Ingjald
Sørhøy
Sakens bakgrunn
Skorgedalen Vel (klager) søkte om godkjenning som lotteriverdig organisasjon
den 10. august 2018.
Lotteritilsynet avslo søknaden den 14. august 2018, med den begrunnelse at
Skorgedalen Vel er en hobby- og fritidsforening for voksne.
Klager påklaget avslaget 21. august 2018. Klager anfører at selv om foreningen
ikke har medlemmer under 18 år, så driver Skorgedalen Vel et tilbud som kommer
barn og familier i området til gode, blant annet gjennom arbeid med å utarbeide
og vedlikeholde turstier og løypenett for skiturer. I tillegg samarbeider
velforening med kommunen og andre foreninger i forbindelse med arrangementer
som barneskirenn og alpin skitrening for barn. Klager viser også til at andre
velforeninger er blitt godkjent som lotteriverdige. Det vises for øvrig til klagen i
sin helhet.
Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og har oversendt
klagen med innstilling 21. august 2018 til Lotterinemnda for behandling.
Det rettslige grunnlaget
Etter lov om lotterier mv. (lotteriloven) § 4, jf. § 6, kreves det tillatelse fra
Lotteritilsynet for å avholde lotterier, med unntak av lotterier som nevnt i § 7.
Godkjenning kan bare gis til organisasjoner som i sin virksomhet ivaretar et
humanitært eller samfunnsnyttig formål, jf. lotteriloven § 6 annet ledd, jf. § 5
første ledd.
Den nærmere avgrensningen av hva som er en lotteriverdig organisasjon og
hvilken praksis som har vært fulgt i denne sammenheng, er omtalt i
lotterilovens forarbeider, se NOU 1988: 14 s. 14, Ot.prp. nr. 58 (1993-94) s. 10 og
Ot.prp. nr. 84 (1998-99) s. 27-28. Det fremgår blant annet at det ikke gis
lotteritillatelse til privatøkonomiske tiltak eller til foreninger eller
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sammenslutninger med slike formål. Det gis normalt heller ikke lotteritillatelse til
hobby- og fritidsforeninger for voksne. Bakgrunnen for dette er at voksne
mennesker selv bør finansiere egne fritidsaktiviteter. Det kan imidlertid gjøres
unntak for virksomhet som har en sosial betydning av et visst omfang for andre
enn foreningens egne medlemmer, eller for foreninger som er virksomme blant
barn og unge.
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
skjønn. Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og
sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling.
Lotterinemndas vurdering
Skorgedalen Vel sin klage gjelder Lotteritilsynets avslag på søknad om
godkjenning som lotteriverdig organisasjon.
For å bli godkjent som lotteriverdig, er det et vilkår at Skorgedalen Vel har
virksomhet som anses som samfunnsnyttig eller humanitær, jf. lotteriloven § 6
annet ledd, jf. § 5 første ledd.
Formålet til Skorgedalen Vel er ifølge vedtektene § 1 å ivareta medlemmenes
interesser overfor offentlige institusjoner, grunneiere og andre aktuelle
interessepartnere, utvikling av området i pakt med områdets kulturelle og
historiske bakgrunn, og å fremme samhold og godt naboskap hytteeierne imellom.
Medlemskap i foreningen er ifølge vedtektene § 2 begrenset til grunneiere,
tomteeiere/festere og hytteeiere i Skorgedalen.
Av årsmeldingen for 2017 fremgår det at klager har gitt støtte til løypekjøring i
Rauma Skisenter og bidrag til værstasjon i skitrekket. Velforeningen har videre
jobbet med sak om løypemaskin i Skorgedalen og spørsmål knyttet til
grunneierlagets tilbud til hytteeierne om innløsning av festetomter.
Det er på denne bakgrunn Lotterinemndas vurdering at foreningens virksomhet er
av privat karakter. Slik privat virksomhet godkjennes ikke som lotteriverdig, jf.
blant annet Lotterinemndas vedtak 24. november 2016 i sak 2016064 (Grødalen
Hytteeierlag).
Klager har angitt at foreningen driver med aktiviteter som blant annet bidrag til
opparbeiding av turstier, skiløyper og gjennomføring av barneskirenn,
alpintrening mv. og som kommer andre enn medlemmene til gode, herunder barn
og ungdom. Klager har i denne sammenheng vist til at medlemskap er knyttet til
hver hytte, men at det er tilknyttet mange barn og ungdom til disse.
Etter en samlet vurdering av foreningens formål og virksomhet, foreligger det
ikke grunnlag for lotterigodkjenning basert på aktivitet for barn og unge i dette
tilfellet. Nemnda finner heller ikke at foreningens sosiale betydning for andre enn
medlemmene, er tilstrekkelig til å godkjenne foreningen som lotteriverdig.
2

Side 3 av 3

Klager har også vist til at andre velforeninger har blitt godkjent som lotteriverdig.
Til dette bemerker Lotterinemnda at det i alle saker skal foretas en konkret
vurdering av om foreningen i sin virksomhet ivaretar et humanitært eller
samfunnsnyttig formål. Det er ikke avgjørende i seg selv at foreningen er en
velforening.
Konklusjon
Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at
tilsynets vedtak skal opprettholdes.
Vedtak
Klagen tas ikke til følge.
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