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trekningen kan begrenses ved å sette tekniske krav til lotteriet. Klager bestrider 

også at lotteriet vil være i et skadelig konkurranseforhold med Norsk Tipping og 

enerettsmodellen. ESA har dessuten lagt opp til at det skal være en viss balanse 

mellom det offentlige og private tilbudet av lotteri og pengespill. Det vises videre 

til søknaden, der det legges opp til strenge etiske regler som setter klare 

begrensninger for distribusjon til barn og unge. 

 

Til slutt viser klager til at Kulturdepartementet og myndighetene har lagt opp til 

og ønsker en digitalisering av frivillighetens arbeid. Lotteritilsynets vedtak er ikke 

i tråd med dette. 

 

Lotterinemnda stilte spørsmål til klager vedrørende lotterikonseptet i e-post av 4. 

februar 2021, og klager besvarte e-posten 5. februar 2021. 

 

Det rettslige grunnlaget 

Formålet med lov 24. februar 1995 om lotterier mv. (lotteriloven) er ifølge § 1 a 

"å sikre at lotterier avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med 

sikte på å forebygge negative sosiale konsekvenser av lotterier, samtidig som det 

legges til rette for at lotterier kan være en god inntektskilde for samfunnsnyttig og 

humanitært arbeid". 

 

Etter loven § 6, jf. § 4, kreves godkjenning fra Lotteritilsynet for å avholde 

lotterier. Loven § 6 lyder som følger: 

 

"Med unntak som nevnt i § 7 er det forbudt å avholde lotteri uten tillatelse. 

 

Tillatelse til å avholde lotteri kan gis til landsdekkende, regionale eller lokale 

organisasjoner eller foreninger som i sin virksomhet ivaretar formål som nevnt i § 

5 første ledd innenfor det området som lotteriet foregår. Slike organisasjoner eller 

foreninger kan også gis tillatelse til å avholde lotterier til inntekt for humanitær 

virksomhet utenfor dette området. Når særlige hensyn tilsier det, kan også andre 

institusjoner eller sammenslutninger gis tillatelse til å avholde lotteri til inntekt for 

humanitær virksomhet. 

 

Ved avgjørelse om tillatelse skal gis, kan det tas hensyn til en samfunnsmessig 

forsvarlig fordeling av inntektsmulighetene fra lotterivirksomhet." 

 

Av § 5 fremgår det at lotteri bare kan avholdes til inntekt for humanitære eller 

samfunnsnyttige formål. 

  

Nærmere regler om lotteritillatelse er gitt i forskriften. Det følger av forskriften § 

6 at Lotteritilsynet "skal gi samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner 

tillatelse til etterhåndstrukne lotterier der Lotteritilsynet eller annen myndighet 

foretar trekning, eller til forhåndstrukne lotterier" når nærmere angitte vilkår er 

oppfylt. 

 

I forskriften § 5 angis nærmere regler for lotteritillatelser som gis etter §§ 6 og 7. 

Her fremgår det av punkt 5 at lotteritillatelse ikke kan gis "til lotterier med 

interaktive trekninger distribuert via elektroniske kommunikasjonsnett. Med 

interaktive trekninger menes lotterier der trekning skjer på det tidspunkt spilleren 
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Klager har vist til at det er lav risiko for at spillet skal kunne utløse negativ 

spilleatferd og viser til egne vurderinger av dette. Lotterinemnda kan imidlertid 

ikke legge vekt på klagers egne, udokumenterte vurderinger. 

 

Klager har videre vist til at det er i strid med legalitetsprinsippet og 

forvaltningsloven § 40 å avslå søknaden på bakgrunn av at man venter på et nytt 

regelverk som vil regulere denne typen lotterier. Lotterinemnda tolker ikke 

Lotteritilsynets vedtak slik at det gis avslag fordi det ventes et nytt regelverk eller 

en fremtidig lov. Det avgjørende grunnlaget for avslaget er at gjeldende regelverk 

ikke åpner for å gi tillatelse i det aktuelle tilfellet, noe som nemda også er enig i.  

 

Lotterinemnda har etter dette kommet til at klager ikke kan gis tillatelse til å 

avholde det aktuelle lotteriet. 

 

Klager anfører at Lotteritilsynet har brutt begrunnelsesplikten i forvaltningsloven 

§ 25. Lotteritilsynet har i sitt vedtak vist til og utdypende forklart hvorfor det 

omsøkte lotteriet faller utenfor gjeldende regelverk. Lotteritilsynet har også 

begrunnet sitt avslag med at det omsøkte lotteriet innebærer risiko for økt 

spillavhengighet og at konseptet utfordrer enerettsmodellen. Lotteritilsynet har 

beskrevet de faktiske forhold som vedtaket bygger på, herunder beskrevet klagers 

lotterikonsept slik dette er presentert av klager i søknaden.  Lotterinemnda har på 

denne bakgrunn kommet til at Lotteritilsynet ikke har brutt begrunnelsesplikten.  

 

 

Konklusjon 

Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at 

Lotteritilsynets vedtak skal opprettholdes. 

 

Vedtak 

Klagen tas ikke til følge. 

 

 

 
 


