
   

 

 

 

 

 

 

 

 
Postadresse 

Postboks 511 Sentrum 
5805 Bergen   

Besøksadresse 

Zander Kaaes gate 7 
5015 Bergen  

 
Tlf.:    55 19 30 00           

 
E-post: post@knse.no 

 

Vedtak i Lotterinemnda 22. juni 2020 
 

Sak  

2019/0740 Nervei Veilag – org.nr. 992 766 530 - klage over vedtak om sletting fra 

Grasrotandelen 

 

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

Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Etter tilsyn fattet Lotteritilsynet vedtak 13. september 2019 om å slette Nervei 

Veilag (klager) fra Grasrotandelen. Lotteritilsynets begrunnelsen er klagers 

vedtekter og formålsbestemmelsen i § 1 hvor det fremgår at veien til Nervei vil 

være en offentlig vei tilgjengelig for publikum, og at klager er registrert i 

Frivillighetsregisteret med kategorien 6 100 – Lokalsamfunnsutvikling, som ikke 

kan delta i Grasrotandelen.  

 

Klager påklaget vedtaket 3. oktober 2019. Klager anfører at veilaget ikke kan 

anses som organisert av det offentlige, og viser til at det ikke er noen indikasjoner 

om at det offentlige skal overta veien. Klager anfører at veilaget ikke ivaretar 

privatøkonomiske interesser, men kommer innunder de prioriterte oppgavene til 

Grasrotandelen. Det er i den forbindelse vist til at Nervei Veilag er registrert i 

Frivillighetsregisteret, er ikke-fortjenestebasert og hovedsakelig basert på 

frivilling innsats, jf. forskriften § 3 første ledd. 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 17. desember 2019 til Lotterinemnda for behandling.  

 

Det rettslige grunnlaget 

Det rettslige grunnlaget er forskrift om grasrotandel 15. desember 2017, jf. lov om 

pengespill § 10.  

 

Etter forskriften § 3 første ledd kan en enhet delta i Grasrotandelen dersom 

«enheten er registrert i Frivillighetsregisteret og er ikke-fortjenestebasert og 

hovedsakelig basert på frivillig innsats». I forskriften § 3 tredje ledd gjøres det 

unntak fra første ledd for blant annet 
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a) enheter som er organisert av det offentlige, herunder forvaltningsvirksomhet 

som er delegert til frivillige organisasjoner, og virksomhet som er organisert 

privatrettslig, men som det offentlige står bak  

(…) 

c) enheter som er registrert innenfor følgende kategorier som det primære 

aktivitets- og virksomhetsområde i Frivillighetsregisteret:  

(…) 

iii. Bolig- og lokalmiljø. Velforeninger der virksomheten ikke kommer 

privatøkonomiske interesser til gode kan likevel delta»  

 

Lotteritilsynet fører tilsyn med grasrotmottakernes tilgang til og bruk av 

Grasrotandelen, jf. forskriften § 7 første ledd. Det fremgår av forskriften § 3 fjerde 

ledd at dersom Lotteritilsynet mottar opplysninger som godtgjør at en enhet ikke 

skulle kvalifisert til deltakelse i grasrotandelsordningen, men allikevel er registrert 

som grasrotmottaker skal gjeldende enhet slettes som grasrotmottaker i 

Frivillighetsregisteret.  

 

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 

Nervei Veilag sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak om sletting fra 

Grasrotandelen.  

 

I klagers vedtekter § 1 er Nervei Veilags formål angitt slik: 

 

«Veilaget skal stå for gjennomføring, bygging og eventuell drift av veien i 

henhold til reguleringsplan vedtatt i Gamvik og Lebesby Kommune, og offentlig 

godkjent i 2008, fra Nervei til Rv 888, ved Reinoksvann, inntil offentlig 

overtakelse forestår.»  

 

Videre følger det av vedtektene § 3 at alle over 18 år som har bostedsadresse 

Nervei kan være medlem.  

 

Drift og vedlikehold av offentlig vei er en offentlig oppgave, og enhet med formål 

å bygge og vedlikeholde offentlig vei kan ikke delta i Grasrotandelen, jf. 

forskriften § 3 tredje ledd bokstav a. 

 

Nervei Veilag er registrert i Frivillighetsregisteret med kategorien 6 100 – 

«Lokalsamfunnsutvikling» som det primære aktivitets- og virksomhetsområde. 

Dette er en underkategori av «Bolig- og lokalmiljø» som er utelukket fra å delta i 

Grasrotandelen etter forskriften § 3 tredje ledd bokstav c punkt iii. Forskriften § 3 

tredje ledd bokstav c, punkt iii, annet punktum gjør unntak for velforeninger der 

virksomheten ikke kommer privatøkonomiske interesser til gode.   

 

Det følger av vedtektene at den aktuelle veien er planlagt overtatt av det 

offentlige. Det er imidlertid opplyst i klagen at det ikke er indikasjoner eller 
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vedtak som tilsier at veien vil bli overtatt av det offentlige i overskuelig fremtid. 

Under denne forutsetningen er Lotterinemnda enig med tilsynet i at veien må 

anses som en privatøkonomisk interesse for medlemmene i veilaget, og faller 

utenfor Grasrotandelen. 

 

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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