Til den ansvarlige for forsamlingshus

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

Sted, Dato
Trondheim, 13.11.2017

SKJENKING OG DRIKKING AV ALKOHOL VED FORSAMLINGSHUS
Politiet ved Felles enhet for Utlending og Forvaltning (FUF) har et faglig, overordnet ansvar for
forebyggende arbeid rettet mot kontroll av skjenkebevilling ved forsamlingshus.
Det er kjent for politiet (FUF) at det ved mange forsamlingshus i Trøndelag fortsatt arrangeres
sammenkomster/fester hvor det konsumeres medbragt alkohol, og hvor man har unnlatt å
søke om skjenkebevilling. Vi har grunn til å tro at dette skyldes misforståelser eller manglende
kunnskap rundt gjeldende regelverk.
Dette dokumentet er ment å informere om hvilke regler som gjelder knyttet til skjenking og
drikking av alkohol ved forsamlingshus.
Utgangspunktet er at all servering av alkohol mot vederlag krever bevilling, mens servering av
alkohol uten vederlag normalt tillates uten bevilling. For forsamlingshus og andre særskilt
angitte lokaler oppstilles imidlertid en bevillingsplikt og drikkeforbud, som reguleres av
alkoholloven § 8-9 og av rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet 02/2008.
Bevillingsplikt og drikkeforbud
Hovedregelen er at det for forsamlingshus kreves bevilling for servering av alkohol, selv om
dette skjer vederlagsfritt. Det er således forbudt både å drikke og servere alkohol uten
skjenkebevilling i forsamlingshus.
Formålet med bevillingsplikten og drikkeforbudet er at alkohol ikke skal brukes i rom som
allmennheten ferdes i, uten at det er underlagt den kontroll som bevillingssystemet medfører.
Unntak fra bevillingsplikten og drikkeforbudet
Vederlagsfri servering av alkohol på forsamlingshus kan likevel skje uten bevilling når visse
særskilte forutsetninger er oppfylt. Unntaksbestemmelsen får kun anvendelse for bestemte
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personer med spesiell tilknytning til lokalet og som benytter det for en bestemt anledning. Det
presiseres at denne unntaksbestemmelsen kun gjelder dersom serveringen skjer vederlagsfritt.
Ved servering av alkohol mot vederlag skal det alltid søkes skjenkebevilling.
Personer med tilknytning til lokalet
Den som eier eller leier lokalene kan disponere forsamlingshuset til eget bruk til sluttet selskap
uten å ha skjenkebevilling.
Som "eier" regnes privat eier i egenskap av dette. Dersom andelslag, aksjeselskap, forening
eller lignende er eier, kan den enkelte andelseier/aksjonær/medlem mv. ikke drive servering
av alkohol uten bevilling når de som privatpersoner benytter lokalet. Andelslaget mv. er eier
og kan servere alkohol uten bevilling dersom det dreier seg om arrangementer for laget som
sådan.
Med "leier" forutsettes leieforhold av noe varighet. Å leie for en enkelt anledning eller i den
hensikt å drive alkoholservering uten bevilling, faller utenfor. Bestemmelsen er ment å gi
leietakere med samme type tilknytning til lokalene som eier, de samme mulighetene til å
disponere lokalene til privat bruk.
Den som driver eller er ansatt i en virksomhet kan benytte virksomhetens lokaler til eget bruk
til sluttet selskap. Bestemmelsen gjelder både offentlig og privat virksomhet. Ansatte kan altså
bruke arbeidsgivers lokaler til private selskapelige sammenkomster og servere alkohol uten
bevilling.
Privatpersoner
I tillegg kan privatpersoner leie et forsamlingshus for en enkelt bestemt anledning til sluttet
selskap uten skjenkebevilling. Bestemmelsen gjelder bare private arrangementer i leid lokale
som alternativ til eget hjem. Privatpersoners selskapelighet unntas altså fra bevillingsplikt, selv
om det serveres alkohol i lokaler hvor slik servering normalt forutsetter bevilling.
Det er kun adgang til alkoholservering uten bevilling ved slike private arrangementer i lokaler
som leies eller lånes for en enkelt anledning når utleier/utlåner eller dennes representanter
ikke er involvert i arrangementet på noen annen måte enn ved å stille lokalene til rådighet, og
hvor leietaker medbringer sine egne drikkevarer.
Dersom utleier/utlåner står for innkjøp eller servering av mat eller drikke, vil det kreve
bevilling, selv om dette gjøres uten vederlag. Det krever også bevilling dersom et
utenforstående firma står for innkjøp eller servering av både mat og alkohol. For at
alkoholserveringen skal kunne skje uten bevilling, må altså de alkoholholdige varene alltid
skaffes av privatpersonene selv, på samme måte som man ville gjort dersom festen ble holdt
hjemme. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at man bestiller mat fra utenforstående firma,
forutsatt at dette altså ikke involverer innkjøp eller servering av alkohol.
Vilkåret om at utleier/utlåner ikke må være involvert i arrangementet er absolutt. Ved
utforming av bestemmelsen er det lagt vekt på at den ikke skal gi utleielokaler fordeler i
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konkurranse med serveringsbransjen. Videre er vilkårene utformet med tanke på å hindre
«kreative» ordninger for å omgå reglene om bevillingsplikt ved skjenking.
"Sluttet selskap"
Med "sluttet selskap" menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet
krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, f.eks. til bryllup,
konfirmasjon, jubileum osv. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler.
Kretsen av personer må ikke være åpen for utenforstående. Deltakerne må ha en eller annen
tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man før
skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Vanligvis må initiativet
komme utenfra, ikke fra skjenkestedet. Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset, eller
at arrangementet i innbydelsen eller i et avertissement er betegnet som "sluttet selskap".
Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap. Klubber o.l.
med begrenset medlemskap regnes ikke i seg selv som sluttet selskap. "Venners venner
vennefest", eksempelvis med invitasjon via lukket Facebook gruppe, hvor de inviterte gis
anledning til å invitere venner, som igjen kan invitere egne venner, anses ikke som et sluttet
selskap.
I tvilstilfeller må kommunen, etter skjønn, avgjøre om et selskap kan betegnes som et sluttet
selskap i alkohollovens forstand.
Dersom vilkårene om tilknytningskrav for person og krav til anledning/sluttet selskap er
oppfylt, trenger man således ikke søke bevilling for å drikke og servere alkohol vederlagsfritt i
forsamlingshus.
Ikke under noen omstendighet skal adgangen til alkoholservering uten bevilling gjelde
skjenking mot vederlag. Ved slike arrangementer må man alltid søke bevilling, dersom det skal
serveres alkohol.
Vedlagt brevet følger en informasjonsplakat med enkel oversikt over gjeldende regelverk
knyttet til skjenkebevilling ved forsamlingshus. Vi ber om at denne henges opp på egnet sted
ved forsamlingshuset.
Vi håper at man på denne måten kan nå ut med relevant informasjon til flere, samt bidra til å
oppklare eventuelle villfarelser rundt regelverket.
Med hilsen

Siw Hind
Avdelingsdirektør for Felles enhet for Utlending og
Forvaltning
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