Gjennomføring av hjemmebryggerkonkurranser i Norbrygg
I forhold til at det er en del juridiske utfordringer i forbindelse med å arrangere konkurranser med
hjemmebrygget øl, har Norbrygg kontaktet Helsedirektoratet ved avdeling befolkningsrettet
folkehelsearbeid, for å forenkle dette arbeidet for våre medlemmer som ønsker å gjennomføre slike
konkurranser. I dette notatet har vi forsøkt å oppsummere i forhold til de tilbakemeldinger som
direktoratet har gitt.
Ved konkurranser for hjemmebrygget øl må det antas at deltakerne hverken har statlig
tilvirkningsløyve, eller utvidet kommunal skjenkeløyve med rett til tilvirkning. Siden omsetning av
alkoholholdig drikk betinger at den er produsert innenfor rammene av en slik tilvirkningsløyve, vil det
ikke være aktuelt å søke om bevilling for en slik hjemmebryggerkonkurranse. Løsningen ligger
således i å gjennomføre slike konkurranser som et ikke bevillingspliktig arrangement.
For at et slikt arrangement skal være ikke bevillingspliktig er det en rekke absolutte betingelser som
må være tilstede:
1.
2.
3.
4.

Alkoholholdig drikk må ikke overdras mot noen form for vederlag.
Arrangementet må ikke skje i lokale med skjenkebevilling.
Arrangementet må ikke skje på offentlig sted (se siste avsnitt i alkohollovens § 8-9).
Det må ikke serveres gratis smaksprøver av kommersielt tilgjengelige alkoholholdige drikker,
da det vil være i strid med reklameforbudet for alkoholholdige drikker.

For øvrig må både aldersgrense og serveringsforbud til åpenbart ruspåvirkede personer praktiseres
på normal måte i forbindelse med servering av alkohol.
Angående første punkt er det viktig å slå fast at vederlagets form er irrelevant, for eksempel
inngangsbilletter som inkluderer smaking eller utdeling av alkohol. Når vi allikevel fått forståelse hos
Helsedirektoratet for at NM i hjemmebrygging ikke er bevillingspliktig er det utfra en tydeliggjøring
fra Norbryggs side om at inntektene fra salg av inngangsbilletter tilfaller Norbrygg som arrangør av
NM, og at ingen penger eller annen godtgjørelse tilfaller konkurransedeltagerne. Konkurrentene som
stiller i NM for egen regning og mottar ingen form for vederlag.
Det er viktig å være tydelig på at punkt 2 slår fast at en ikke bevillingspliktig
hjemmebryggerkonkurranse ikke kan kombineres med regulær bevillingspliktig skjenking av
alkoholholdig drikk. Dersom lokalene som skal benyttes til en slik konkurranse har en skjenkebevilling
fra før, må denne bevilling innstilles for det aktuelle tidsrommet. I en slik situasjon må
bevillingsinnehaver henvende seg til kommunen for å en slik avklaring. For å være helt tydelig: et slik
arrangement kan ikke kombineres med noen form for salg av alkoholholdig drikk.
Vedrørende reklame for arrangement: direktoratet har konkret tatt stilling til at det kan annonseres i
media med ”NM i hjemmebrygging av øl”, såfremt det er et ikke bevillingspliktig arrangement. Det er
her viktig å huske at reklameforbudet i alkoholloven også gjelder for tilvirkningsmidler for
alkoholholdig drikk, utstyr og ingredienser.
Annen kommersiell virksomhet som salg av mat, samt ingredienser og utstyr for ølbrygging er helt
lovlig i tilknytning til et slik arrangement. Dog er det viktig å huske at alkoholloven forbyr salg av
utstyr og ingredienser knyttet til produksjon av alkoholholdige drikk til personer under 18 år.
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Som det fremgår ovenfor er konkurranser med hjemmebrygget øl mulig å gjennomføre under gitte
forutsetninger. Likevel er det viktig å være klar over at regelverket som har med alkohol å gjøre er
restriktivt og ment å være begrensende. Dette gjelder ikke minst for hjemmebryggerkonkurranser
som nok ikke sto på dagsordenen når dette regelverket ble utformet, og dermed befinner seg i
randsonen av lovens virksomhetsområde. Det er derfor viktig å ikke ta det som gitt at det uten videre
er uproblematisk å gjennomføre arrangementer av denne typen. God kommunikasjon i forhold til
kommunale skjenkemyndigheter blir avgjørende i denne forbindelse.

Inndyr, 24.03.14
Johan Johansen

God linker for ytterligere informasjon:
Helsedirektoratet, avdeling for befolkningsrelatert folkehelsearbeid:
http://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/Sider/default.aspx
Håndbok i alkoholloven mv:
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/handbok-i-alkoholloven-mv/Sider/default.aspx
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven):
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-538

Vedlegg:
1. Brev fra Helsedirektoratet datert 04.06.2013
2. Brev fra Helsedirektoratet datert 23.01.2014
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