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SØK OM SKJENKEBEVILLING  

 
Det må søkes om skjenkebevilling i 

forkant av arrangement der det skal 
drikkes og serveres alkohol.  

 
Hovedregelen er at det for forsamlingshus 

og steder som nevnt i alkoholloven § 8-9 
første ledd, kreves bevilling for å drikke 

og servere alkohol, selv om dette skjer 

vederlagsfritt.  
 

Det er forbudt både å drikke og servere 

alkohol uten skjenkebevilling ved 

forsamlingshus. 

§ 8-9. Serverings- og drikkeforbud 

 

Det er forbudt å drikke eller servere alkohol 

med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv 

om dette skjer uten vederlag: 

1. i lokaler med tilleggelser hvor det drives 

serveringsvirksomhet, 

2. i lokaler som vanligvis er alment tilgjengelig for 

offentligheten, 

3. i forsamlingslokaler eller andre felleslokaler, 

4. på annet sted der offentlige møter, fester, 

utstillinger eller andre tilstelninger finner sted, 

5. på gate, torg, vei, i park eller på annen offentlig 

plass, 

6. på skip, fly, tog, buss eller annet innenriks 

transportmiddel for almenheten. 

 

På steder som nevnt i første ledd, må heller 

ikke eier eller annen ansvarlig oppbevare, servere 

eller tillate servering eller drikking av alkohol. 

 

Forbudet mot drikking og servering av alkohol i 

lokaler som nevnt i første ledd nr. 1, 2 og 3 gjelder 

ikke når eier, leier, driver eller ansatt disponerer 

lokalene til eget bruk til sluttet selskap. Forbudet 

mot drikking og servering av alkohol i lokaler som 

nevnt i første ledd nr. 3 gjelder ikke når beboer i 

borettslag eller annet boligsamvirke disponerer 

lokalene til eget bruk til sluttet selskap. 

 

Forbudet mot drikking og servering av alkohol i 

lokaler som nevnt i nr. 2 og 3 gjelder heller ikke når 

lokalet leies eller lånes ut til privatperson for en 

enkelt bestemt anledning til sluttet selskap, og 

utleier for øvrig ikke står for andre deler av 

arrangementet. 

Alkoholloven, Lov om omsetning av alkoholholdig 
drikke m.v. av 2. juni 1989. 

UNNTAK FRA BEVILLINGSPLIKTEN  

 
Det finnes enkelte unntak fra hovedregelen om at 

servering og drikking av alkohol ved forsamlingshus 
krever skjenkebevilling.  

 
Vilkårene som må være oppfylt for at det skal være 

tillatt å drikke og servere alkohol ved 
forsamlingshus uten å ha skjenkebevilling er at:  

1. serveringen må skje vederlagsfritt, 

2. lokalet må benyttes til eget bruk av 
personer med spesiell tilknytning til lokalet, 

eller leies/lånes av privatpersoner for én 
enkelt bestemt anledning, og 

3. lokalet må brukes til "sluttet selskap". 
 

Unntaket gjelder kun drikking og vederlagsfri 
servering. Servering av alkohol mot betaling krever 

alltid bevilling. 

 
Med personer med spesiell tilknytning til lokalet 

menes eier, leietaker (leieforholdet må være av noe 
varighet) eller driver av forsamlingshuset, samt 

ansatte ved forsamlingshuset. Lokalene må 
benyttes til eget bruk. 

 
Også privatpersoner kan drikke og servere alkohol 

hvis de leier/låner forsamlingshuset for én enkelt 

bestemt anledning. Dette alternativet retter seg 
mot tilfeller der privatpersoner benytter lokalet som 

alternativ til eget hjem. Det er et vilkår at utleier 
for øvrig ikke står for andre deler av arrangementet 

(som innkjøp eller servering av mat eller drikke). 
 

For at en tilstelning skal regnes som et "sluttet 
selskap» må: 

1. Deltakelse i selskapet baseres på en 

invitasjon, 
2. Deltakerne tilhøre en sluttet krets av 

bestemte personer som ikke er åpen for 
utenforstående, og 

3. Kretsen på deltakerne defineres, eller i hvert 
fall godkjennes, av arrangøren. 

 
Eksempler på sluttede selskap kan for eksempel 

være bryllup, bursdager og konfirmasjoner. 

Dersom det er tvil om et selskap kan regnes som 
sluttet, må arrangøren kontakte kommunen for 

avklaring.  
 
Utarbeidet av Trøndelag politidistrikt ved Felles enhet for 
Utlending og Forvaltning. Sist oppdatert 30.1.20. 


