SKJENKEBEVILLING VED
FORSAMLINGSHUS
SØK OM
SKJENKEBEVILLING
Man må søke om skjenkebevilling i
forkant av arrangement, der det skal
drikkes og serveres alkohol.
Hovedregelen er at det for
forsamlingshus og steder som nevnt i nr
1-5, kreves bevilling for å drikke og
servere alkohol, selv om dette skjer
vederlagsfritt.
Det er således forbudt både å drikke og
servere alkohol uten skjenkebevilling
ved forsamlingshus.

UNNTAK FRA BEVILLINGSPLIKTEN
Selv om servering av alkohol ved forsamlingshus krever
skjenkebevilling, er det gjort unntak fra hovedregelen om
bevillingsplikt når særskilte vilkår er oppfylt.
For å drikke og servere alkohol uten skjenkebevilling ved
forsamlingshus må:
- serveringen skje vederlagsfritt,
- lokalet disponeres av person med særskilt tilknytning til
lokalet og
- lokalet må benyttes for en bestemt anledning.

Vederlagsfri servering av alkohol unntas fra
bevillingsplikten når lokalet disponeres av
bestemte personer og for en bestemt sluttet krets.
Nærmere om kravet til person og tilknytning til lokalet
Personen som disponerer lokalene må være eier eller leietaker (i
leieforhold av noe varighet) av forsamlingshuset, og lokalene må
benyttes til eget bruk til sluttet selskap.
I tillegg kan en privatperson leie forsamlingshuset for en enkelt privat
anledning til sluttet selskap som alternativ til eget hjem.

Nærmere om kravet til sluttet selskap
Med «sluttet selskap» menes at det før skjenkingen begynner, er
dannet en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål i
et bestemt lokale. Kretsen av personer må ikke være åpen for
utenforstående. Deltakerne må ha en eller annen tilknytning til
den/de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man før
skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter.
Adgangen til alkoholservering uten bevilling gjelder aldri der
skjenking skjer mot vederlag. Ved slike arrangement må man alltid
søke om skjenkebevilling, dersom det skal serveres alkohol.
Alkoholloven, Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. av 2.
juni 1989.
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