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Vedtak i Lotterinemnda 18. oktober 2017 

 

Sak  

2017045 Trivselspatruljen 8150 org.nr. 913422872 - klage over vedtak om avslag på 

smålotteri 

 

Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, medlem Åse Gustavsen og medlem Ingjald Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Trivselspatruljen 8150 (klager) meldte inn smålotteri til Lotteritilsynet 12. mai 2017. 

Lotteritilsynet avslo lotteriet i vedtak 19. mai 2017 fordi formålet med lotteriet ble ansett som 

en offentlig oppgave. 

 

Klager anfører at lotteriets formål, forskjønning av parkområde og lekeplass, ikke er en 

offentlig oppgave. Klager viser i den forbindelse til at forskjønningen er tiltenkt å omfatte 

installasjon av musikkpaviljong og skaterampe, og at dette går utover det som er å anse som 

offentlige oppgaver. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet. 

 

Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og oversendte klagen med 

innstilling til Lotterinemnda 30. juni 2017. 

 

Det rettslige grunnlaget 

Det rettslige grunnlaget er Lov om lotterier m.v. (lotteriloven) og forskrift om Lotteritilsynet 

og Lotteriregisteret m.m. (lotteritilsynsforskriften). 

 

Lotteritilsynet skal godkjenne organisasjoner og foreninger som skal avholde lotteri, jf. 

lotteriloven § 4 og lotteritilsynsforskriften § 2-1. Av lotteriloven § 5 første ledd følger det at 

lotteri bare kan avholdes til inntekt for et humanitært eller samfunnsnyttig formål. 

 

Av forvaltningsloven § 34 følger det at klageinstansen kan prøve alle sider av saken, 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 

Trivselspatruljen 8150 sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak om å avslå søknad om 

smålotteri.  
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I forarbeidene til lotteriloven er det gjort nærmere rede for hvilke formål som skal anses som 

lotteriverdige. Her fremgår det at lotteritillatelser ikke skal gis til formål som er typisk 

offentlige oppgaver, jf. Ot.prp. nr. 84 (1998-1999) s. 28. 

 

Det fremgår av klagers søknad at formålet med lotteriet er "forskjønning av parkområde, 

inkludert lekeområde for barn". Klager har i forbindelse med klagebehandlingen utdypet at 

planene for parkområdet inkluderer skaterampe og musikkpaviljong.  

 

Lotterinemnda er enig med Lotteritilsynet i at parkdrift og oppgradering av 

rekreasjonsområder er en offentlig oppgave som ikke kan finansieres av lotterimidler. Dette 

gjelder selv om den planlagte oppgraderingen innebærer større installasjoner som skal fremme 

barnelek og rekreasjon, slik som musikkpaviljong og skaterampe. 

 

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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