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Vedtak i Lotterinemnda 27. januar 2020 
 

Sak  

2019/0604 Hordaland Volleyballregion – 971 352 116 – klage over vedtak om 

tilbakekall av godkjenning som lotteriverdig organisasjon 

 

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

Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Lotteritilsynet fikk 13. august 2019 melding om at Hordaland Volleyballregion 

(klager) ble slettet fra Enhetsregisteret 12. august 2019. Den 13. august 2019 fattet 

Lotteritilsynet vedtak om tilbakekall (sletting) av godkjenning som lotteriverdig 

organisasjon som følge av at organisasjonen var slettet fra registeret. 

 

Hordaland Volleyballregion påklaget vedtaket 29. august 2019. Klager fremholder 

at Norsk Volleyballforbund har vedtatt å legge ned sine regioner som selvstendige 

enheter, men samtidig opprettholde regional drift. Dette for å modernisere idretten 

med formål om mindre byråkrati og mer midler til klubbene. Det oppleves da som 

mot sin hensikt at midler trekkes tilbake. Klager ber om at Lotteritilsynets vedtak 

endres. Klager ber også om en utsettelse av vedtakets virkning for å områ seg og 

undersøke om det er andre muligheter for å opprettholde registrering i 

Enhetsregisteret. 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 30. september 2019 til Lotterinemnda for behandling.   

 

Det rettslige grunnlaget 

I lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. (lotteriloven) § 4 er det bestemt at 

Lotteritilsynet gir tillatelse og godkjenning etter lovens bestemmelser og skal føre 

kontroll med at lovens bestemmelser blir overholdt. Godkjenning, autorisasjon og 

lotteritillatelse kan kalles tilbake dersom det skjer gjentatte eller alvorlige brudd 

på bestemmelser i lotteriloven eller bestemmelser eller vilkår i medhold av loven, 

jf. lotteriloven § 14 første ledd. 

 

Det følger av forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og 

lotteriregisteret m.m. (forskriften) § 2-1 første ledd at godkjenning som 

lotteriverdig organisasjon bare gis til organisasjoner og foreninger som er 

registrert i Enhetsregisteret og som ivaretar samfunnsnyttige eller humanitære 

formål. 
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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 

Hordaland Volleyballregion sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak om 

tilbakekall av godkjenning som lotteriverdig organisasjon. 

 

Det følger av forskriften § 2-1 at registrering i Enhetsregisteret er et absolutt 

vilkår for å bli kunne bli godkjent som lotteriverdig organisasjon. Etter 

omorganisering i Norsk Volleyballforbund er klagers organisasjon nedlagt som 

selvstendig enhet, og blitt slettet i Enhetsregisteret. Som følge av dette kan ikke 

godkjenningen som lotteriverdig organisasjon opprettholdes, og det var riktig å 

tilbakekalle godkjenningen. Av samme grunn var det heller ikke mulig å utsette 

virkningen av vedtaket.  

 

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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