
Bakgrunnstekst vergetillatelse fra bing Hodneland:

De fleste kulturhus opererer med 18 (20)-års alders-
grense på sine arrangementer grunnet at det ser-
veres alkohol i lokalet. 

Alkoholloven og alkoholforskriften inneholder regler 
for omsetning av alkoholholdig drikk i Norge. Det er 
ingen regler i alkoholloven som tilsier at man ikke kan 
ha personer under 18 år i lokalet sitt dersom man 
serverer alkoholholdig drikk med 22% alkohol eller 
under (eller 20 år dersom man serverer alkoholholdig 
drikk med 22% alkohol eller over).

Dette innebærer at personer under 18år/20år kan 
oppholde seg i skjenkeområdet så lenge de ikke 
skjenkes alkoholholdig drikke som de etter loven 
ikke har anledning til å drikke. En person under 18år 
kan fint oppholde seg på et sted med 18-års alders-
grense. Og en person som er 18 år, vil eksempelvis 
kunne kjøpe/drikke øl eller vin selv om stedet har 20-
års aldersgrense og serverer brennevin. Man bryter 
alkoholloven først dersom man skjenker en person 
under aldersgrensen eller dersom andre gjester gir en 
person under aldersgrensen alkoholholdig drikke.

Flere steder tillater at personer under aldersgrensen 
kan få tilgang til arrangementer med 18-årsgrense 

dersom man har med verge og fyller ut et vergesk-
jema, såkalt vergeordning. Dette gjøres både for å 
kunne selge flere billetter og for å gi publikum en 
ekstra service. Det er imidlertid viktig å være op-
pmerksom på konsekvensene av å operere med 
vergeordning. En direkte konsekvens av brudd på 
alkohollovens regler om skjenking av alkoholholdig 
drikke til personer under aldersgrensen er utsteding 
av prikker. Får man mange nok prikker kan kon-
sekvensen være inndragelse av skjenkebevillingen, 
enten midlertidig eller varig.

Ettersom konsekvensene kan være som inndra-
gelse av skjenkebevilling, er det grunn til å begrense 
risikoen kulturhusene utsetter seg for ved å operere 
med vergeordning. Vedlagt følger en avtale om ver-
getillatelse som kan brukes. Det viktigste grepet som 
er gjort i forhold til tidligere praksis er at man nå øn-
sker å kreve forhåndsgodkjenning av vergeordninger 
slik at kulturhusene til enhver tid har kontroll på hvor 
mange personer under 18 år/20 år som er til stede. 
Ved å kreve forhåndsgodkjenning av vergeordning 
vil man også kunne avslå vergesøknader dersom 
arrangementets art tilsier at det ikke er forsvarlig 
å ha personer under aldersgrensen til stede under 
arrangementet.


