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Ulovlige aldersgrenser på utesteder 

Andre aldersgrenser enn de som følger av alkoholregelverket for å komme inn på et 

utested er forbudt. Aldersgrensene etter alkohollovgivningen er enten 18 år eller 20 

år. 

 

Hva betyr dette? 

Utesteder kan ikke nekte personer å komme inn på grunn av alderen deres, med 

mindre aldersgrensen er begrunnet i grensene for alkoholservering. Siden 

aldersgrensene etter alkohollovgivningen er enten 18 år eller 20 år, betyr det at det 

sannsynligvis er ulovlig dersom et utested har en aldersgrense på 21 år, 22 år, 23 år, 

24 år osv.  

Øvre aldersgrenser som er satt for å nekte eldre personer inngang til utesteder er også 

ulovlige. Det er for eksempel ulovlig sette en aldersgrense på at man må være yngre 

enn 35 år for å komme inn på et utested.  

Diskrimineringsnemnda har fastslått i en rekke saker at alder ikke kan brukes som 

sikkerhetstiltak, og at utestedene må finne andre måter å sørge for sikkerheten til 

gjestene sine på. Les sakene i fotnoten1. 

 

Hva kan du gjøre? 

• Du kan vise utestedet dette brevet ved inngangen hvis du blir nektet inngang 

på grunn av alderen din.  

• Du kan sende utestedet dette brevet over e-post for å få dem til å korrigere 

aldersgrensen sin. 

 

Hva hvis utestedet likevel ikke slipper deg inn? 

Hvis de to punktene over ikke løser saken, kan du gjøre følgende: 

 

1 20/41, 20/288, 19/117, 18/134, 21/622, 21/568. 
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1) Du kan ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for 

veiledning. I noen tilfeller kan ombudet ta direkte kontakt med utestedet for å 

informere om vernet mot aldersdiskriminering og oppfordre dem til å endre 

aldersgrensen. 

 

2) Du kan klage inn utestedet for Diskrimineringsnemnda. 

 

Hva kan Diskrimineringsnemnda gjøre? 

Nemnda kan ta stilling til og konkludere på om du har blitt diskriminert.  

Hvis nemnda kommer til at loven er brutt, kan nemnda også pålegge utestedet:  

- stansing,  

- retting  

- og andre tiltak som er nødvendige for å sikre at diskrimineringen opphører. 

Nemnda kan ilegge tvangsmulkt hvis utestedet ikke retter opp aldersgrensen.  

NB! Det er viktig at man i klagen sin til Diskrimineringsnemnda krever at nemnda 

fatter vedtak om stansing, retting eller andre tiltak for å stoppe diskrimineringen, og 

at det skal ilegges tvangsmulkt i saken hvis pålegget ikke holdes.   

 

Hva slags bevis bør du ha? 

Hvis du klager til Diskrimineringsnemnda, må du legge fram dokumentasjon som 

støtter opp under at du ble nektet adgang til utestedet. Hvis du ikke har skriftlig 

dokumentasjon, kan du legge ved vitneerklæringer fra personer som var vitne til 

hendelsen. Hvis utestedet har liggende ute informasjon om aldersgrensen på 

nettsiden eller i sosiale medier, kan du ta en skjermdump av dette og legge ved 

klagen. Du finner informasjon om hvordan du klager på Diskrimineringsnemndas 

nettsider. 
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