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Vedtak i Lotterinemnda 5. oktober 2020 
 

Sak  

2020/0191 Lillehammer Bryggerlaug – org.nr. 993 162 612 – klage over avslag på 

søknad om merverdiavgiftskompensasjon 

 

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

Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Lillehammer Bryggerlaug (klager) søkte 8. april 2019 om 

merverdiavgiftskompensasjon for regnskapsåret 2018. Søknadsbeløpet gjaldt et 

kompensasjonsbeløp på 24 426 kroner etter forenklet modell. 

 

Lotteritilsynet avslo søknaden 2. desember 2019, med den begrunnelse at 

søknaden i hovedsak gjelder kostnader som benyttes til hobbyaktivitet av privat 

karakter for foreningens medlemmer.  

 

Klager påklaget vedtaket 5. desember 2019. Klager anfører at Lotteritilsynet har 

lagt til grunn en uriktig forståelse av foreningens drift. Det foregår ikke industriell 

produksjon av øl, men produksjon for å ivareta formålet til foreningen. Formålet 

er å ivareta bryggetradisjoner gjennom aktiviteter, kursing og kompetanseheving 

for medlemmene. Klager viser til at det kun er medlemmer som har vært med på å 

brygge ølet som får tilgang til dette, og at medlemmet må betale egenandel 

uavhengig av om vedkommende får med seg noe bryggeresultat av aktiviteten. 

Klager anfører at foreningens kostnader ikke er av privat karakter, men knyttet til 

aktiviteter for medlemmer som skal ivareta bryggetradisjonene. Kostnadene er 

nødvendig for blant annet praktisk skolering i brygging, for at ølet ikke skal slås 

ut når dette er brygget, og for at medlemmene skal kunne brygge i privat regi. 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 19. februar 2020 til Lotterinemnda for behandling. 

 

Det rettslige grunnlaget 

Det rettslige grunnlaget for ordningen er forskrift 23. oktober 2018 nr. 1600 om 

merverdiavgiftskompensasjon for frivillig organisasjoner (heretter forskriften). 

 

Formålet med forskriften er å fremme frivillig aktivitet, og den skal kompensere 

for kostnader frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og 

tjenester, jf. forskriften § 1. 
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Det følger av forskriften § 3 tredje ledd bokstav d at det ikke gis kompensasjon 

for merverdiavgiftskostnader til organisasjoner og virksomhet «som kommer en 

lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt 

anses å være kostnader av privat karakter». I henhold til forskriften § 6 bokstav a 

gis det ikke kompensasjon for «kostnader eller anskaffelser som faller utenfor den 

frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten eller er knyttet til 

virksomhet som kommer innunder § 3 tredje ledd». I forskriften § 5 niende ledd 

fremgår det at søkeren selv må foreta en avgrensning av hvilke kostnader som 

skal være med i søknaden, dersom organisasjonen «også driver virksomhet som 

faller utenfor ordningen». Dersom søkeren ikke har foretatt en slik avgrensning, 

kan søknaden «etter en totalvurdering» avslås. 

 

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 

Lillehammer Bryggerlaug sin klage gjelder Lotteritilsynets avslag på søknad om 

merverdiavgiftskompensasjon for regnskapsåret 2018.  

 

Det fremgår av søknaden at foreningen er «en hobbyforening som skal øke 

kunnskapen om hjemmebrygging av øl, ivareta og utvikle bryggetradisjoner og 

arrangere sosiale treff for medlemmene». 

 

Ifølge klagers årsmelding for 2018, har organisasjonen, som har 36 medlemmer, 

brygget 9 900 liter øl i 2018. Selv om foreningens formål med bryggingen er å 

ivareta bryggetradisjoner, mener Lotterinemnda at aktiviteten kommer kun en 

lukket krets til gode, jf. forskriften § 3 tredje ledd bokstav d. Det vises til at 

medlemmene beholder det selvbryggede ølet og får bruke utstyret til å brygge i 

privat regi. Kostnadene til kjøp av varer og utstyr i forbindelse med 

egenproduksjon av øl er etter nemndas syn av privat karakter.  

 

Det fremgår av klagers søknad at det er søkt om kompensasjon for totale 

driftskostnader med fratrekk av kostnader til på- og ombygginger. Det fremgår av 

resultatregnskapet at av grunnlagsbeløpet for kompensasjon på 305 327 kroner, 

knytter 240 742 kroner seg til kategorien «Varekostnad», herunder postene «4000 

Variable kostnader. Råvarer», «4200 Innkjøpte ferdigtilvirkede varer/utstyr for 

videresalg» og «4250 Studieturer og arrangementer K». Lotterinemnda er enig i 

Lotteritilsynets vurdering av at kostnadene som må anses for å være av privat 

karakter, utgjør en stor del av driftskostnadene til klager. Klager har ikke foretatt 

en avgrensning av hvilke kostnader som faller innenfor ordningen, og som skal 

være med i søknaden, jf. forskriften § 5 niende ledd.  

 

Lotterinemnda er enig i at søknaden bør avslås i sin helhet.   

 

Konklusjon 
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Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at 

tilsynets vedtak skal opprettholdes. 

 

 

Vedtak 

Klagen tas ikke til følge. 
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