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Vedtak i Lotterinemnda 1. februar 2021 
 

Sak  

2020/0927 Olaåsen 4H Mestringsgård AS – org.nr. 919 784 431 – klage over vedtak 

om avslag på innmeldt smålotteri 

 

Til stede: Leder Martin Hennig, medlem Shabneet K. Bains og medlem Åse 

Gustavsen  

 

Sakens bakgrunn 

Olaåsen 4H Mestringsgård AS (klager) meldte 25. mai 2020 inn et smålotteri med 

formål om å utbedre utstyr som blir brukt av de frivillige som arrangerer åpen 

gård flere ganger i året. 

 

Lotteritilsynet avslo søknaden 2. juni 2020, med den begrunnelse at klager driver 

kommersiell virksomhet. Det vises blant annet til at organisasjonen får inntekter 

fra utleie av lokaler og overnattingsplasser. 

 

Klager påklaget vedtaket 9. juni 2020. Klager anfører at det er Olaåsen Gård som 

står for utleie, og at Olaåsen 4H Mestringsgård AS ikke eier noen eiendommer og 

leier området til Olaåsen Gård. Det vises til at Olaåsen 4H Mestringsgård AS er et 

ideelt AS. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.  

 

Klagers revisor har kommet med tilleggsinformasjon etter at Lotteritilsynet 

etterspurte klagers regnskap for 2019. Revisoren har i e-post 14. oktober 2020 

bekreftet «at selskapet ikke driver kommersiell og har heller ikke noe form for 

leieinntekter», og viser til klagers vedtekter. I e-post av 21. oktober 2020 

oversendes klagers vedtekter, årsregnskap og revisjonsberetning for 2019. 

 

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

med innstilling 20. november 2020 til Lotterinemnda for behandling. 

 

I e-post av 13. januar 2021 sendte klager inn en redegjørelse for salgsinntektene 

og en oversikt over aktivitetene til selskapet etter forespørsel fra Lotterinemnda. 

 

Det rettslige grunnlaget 

Etter lov 24. februar 1995 om lotterier mv. (lotteriloven) § 6 jf. § 4, kreves 

godkjenning fra Lotteritilsynet for å avholde lotterier, med unntak av lotterier som 

nevnt i § 7. I henhold til lotteriloven § 7 første ledd bokstav b kan det uten 

tillatelse avholdes forhåndstrukne og etterhåndstrukne lotterier med en begrenset 

omsetning. 
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Nærmere regler om unntak fra kravet om lotteritillatelse er gitt i forskrift 21. 

desember 2000 nr. 1366 om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret (heretter 

forskriften). Det følger av forskriften § 5-1 første ledd at organisasjoner som i sin 

virksomhet ivaretar formål som nevnt i lotteriloven § 5 første ledd (humanitært 

eller samfunnsnyttig formål) kan avholde forhåndstrukne og etterhåndstrukne 

lotterier med omsetning inntil 200 000 kroner uten tillatelse. Det skal på forhånd 

sendes melding til Lotteritilsynet om slikt lotteri, jf. forskriften § 5-1 tredje ledd. 

 

Forskriften § 5-1 andre ledd fastsetter at unntaket fra kravet om lotteritillatelse, jf. 

første ledd, også gjelder for lokale og regionale ideelle og frivillige organisasjoner 

der lotteriets inntekter ikke skal benyttes til kommersielt basert virksomhet eller 

til ivaretakelse av offentlige oppgaver. 

 

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 

Olaåsen 4H Mestringsgård AS sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak 2. juni 

2020 om avslag på innmeldt smålotteri. 

 

Formålet med innmeldt smålotteri er å finansiere utbedring av utstyr som blir 

brukt av de frivillige som arrangerer åpen gård flere ganger i året. Klager har 

presisert at det blant annet gjelder pumpekanner til kaffe, redskaper for 

rengjøring, utstyr til dyrene, klær med logo for å promotere gården, nye vaffeljern, 

nytt kjøkkenutstyr og utbedring av lekeplass. Lotterinemnda kan ikke utelukke at 

utstyret som anskaffes med inntektene fra lotteriet brukes i klagers 

næringsvirksomhet. Klager har opplyst at selskapet tilbyr leir, hesteskole og 

ridekurs, undervisning og fritidstilbud for barn, ungdom og voksne. Klagers 

salgsinntekter stammer fra disse aktivitetene, og det fremgår av årsregnskapet at 

salgsinntektene utgjør 896 201 kroner av de totale driftsinntektene på 934 801 

kroner. Det fremgår videre at i underkant av 50 prosent av de totale 

driftskostnadene knytter seg til lønnskostnader. 

 

Lotterinemnda finner etter dette at klagers virksomhet i stor utstrekning har et 

kommersielt tilsnitt, og viser til sammenligning til Lotterinemndas vedtak i sak 

2020/315 og 2019/4. Også disse sakene gjaldt foreninger som i likhet med klager 

hadde «kommersielt basert virksomhet» utover det ideelle og frivillige. Den 

omstendighet at det fremgår av klagers vedtekter at selskapet ikke har erverv til 

formål, at det er ideelt selskap hvor eierne ikke kan ta utbytte og at overskuddet 

skal reinvesteres i tiltak som faller inn under selskapets formål, endrer ikke på 

dette. Det er den faktiske driften som er avgjørende ved vurderingen. På denne 

bakgrunn legger Lotterinemnda til grunn at lotteriets inntekt skal benyttes til 

«kommersielt basert virksomhet». Vilkårene i forskriften § 5-1 andre ledd er ikke 

oppfylt, og klager kan ikke avholde smålotteri.  
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Konklusjon 

Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at 

tilsynets vedtak skal opprettholdes. 

 

Vedtak 

Klagen tas ikke til følge. 

 

 

 
 


