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MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK  53/22 – SERVERINGS- OG 
SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 17.11.2022 – 30.09.2024. 
KOKKEN TOR AS org.nr 824488142. 
 

Saken er behandlet som sak DADM- KUL/FELL/ 173/21 etter delegert myndighet fra Øyer 
kommunestyre 30.08.2018 sak 67/18. 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Kramprud gård/Kokken Tor AS v/daglig leder Kassi Kramprud Arnesen innvilges 
midlertidig serverings- og skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ved serveringsstedet 
Kramprud gård/Kokken Tor AS, Kramprudveien 21, 2636 Øyer. Bevillingen gjelder for 
perioden 17.11.2022 – 30.09.2024 jfr. alkoholloven § 1-6. 

Kramprud gård/Kokken Tor AS v/daglig leder Kassi Kramprud Arnesen innvilges fritak for 
krav om godkjent stedfortreder for ett år fra 17.11.2022 – 17.11.2023  jfr. alkoholloven  
§ 1-7c, 1.ledd. 

 

Kramprud gård/Kokken Tor AS v/daglig leder Kassi Kramprud Arnesen søker om serverings- 
og skjenkebevilling for Kramprud gård/Kokken Tor AS, Kramprudveien 21, 2636 Øyer.  

Søker skriver blant annet i sin søknad: 
«Kramprud gård er et eldre hovedhus som består av spisestue, storstue og to mindre stuer. 
Utearealet er en mindre veranda og en hage. Kokken Tor AS drives av den etablerte kokken 
Tor Jørgen Kramprud Arnesen. Han har sitt kjøkken på Kramprud gård og arbeider med 
catering/selskaper ute hos kunder. Vi ønsker nå også å skape en gourmet restaurant på 
Kramprud gård med planlagte kvelder hvor det f.eks.serveres 8 retter med vinpakke som må 
være forhåndsbestilt. Men også hvor kunder kan bestille hele stedet til selskaper. Våre 
åpningstider vil variere fra hvilket selskap vi har». 

Troma Holding AS, Solørvegen 984, 2415 Heradsbygd har en eierandel på 83%. Tor Jørgen 
Kramprud Arnesen, Moshusvegen 6, 2636 Øyer har en eierandel på 10%. Det samme har 
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Mari Bodil Kramprud Arnesen, Kramprudvegen 23, 2636 Øyer og Trond Jørgen Arnesen, 
Kramprudvegen 23, 2636 Øyer. 

Daglig leder Kassi Kramprud Arnesen, Ole Stenen veg 38, 2636 Øyer, f 130983, har avlagt og 
bestått etablererprøven for serveringsloven og kunnskapsprøven for alkoholloven. 

Det søkes om fritak for stedfortreder inntil videre. Dette er en liten bedrift i oppstartfasen. 
Det settes en frist for stedfortreder for å avlegge kunnskapsprøven for alkoholloven innen 
17.11.2023. 

Det søkes om skjenketid i henhold til Øyer kommunes retningslinjer for salg- og skjenking. 
Alkoholholdig drikk gr.1 – kl 08.00 – 03.00 
Alkoholholdig drikk gr.2 – kl 08.00 – 03.00 
Alkoholholdig drikk gr.3 – kl 08.00 – 02.00 

 

Kommunedirektørens vurderinger: 
Søknaden har vært forelagt Innlandet politidistrikt og Skatteetaten til uttalelse.  Uttalelsene 
er mottatt og det er ingen bemerkninger til søker og eierselskap. Dette i henhold til 
bestemmelsene i alkoholloven § 1-7b. 

Søknaden er vurdert opp mot retningslinjene og kommunedirektøren vurderer at 
serveringsstedet Kramprud gård/Kokken Tor  kommer inn under de retningslinjer som 
foreligger for innvilgelse av serverings- og skjenkebevilling. Retningslinjer for salg og 
skjenking av alkoholholdig drikk 2020 – 2024 vedtatt i kommunestyret 24.09.2020, sak 
68/20 følger vedlagt.  
 
Konklusjon: 
Etter en samlet vurdering av opplysninger framkommet i søknaden, fatter 
kommunedirektøren følgende: 
 

VEDTAK: 

1) Kramprud gård/Kokken Tor AS v/daglig leder Kassi Kramprud Arnesen innvilges 
serverings- og skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for serveringsstedet Kramprud 
gård/Kokken Tor AS, Kramprudveien 21,2636 Øyer for perioden fra 17.11.2022 til 
30.09.2024. Dette i henhold til bestemmelsene i alkoholloven § 1-6. Salgs- og 
skjenketider i henhold til Øyer kommunes Retningslinjer for salg og skjenking av 
alkoholholdig drikk 2020-2024.  

2) Godkjent skjenkestyrer for serveringsstedet Kramprud gård/Kokken Tor er daglig 
leder Kassi Kramprud Arnesen, Ole Stenen veg 38, 2636 Øyer. Det gis fritak for 
stedfortreder inntil 17.11.2023. Dette i henhold til bestemmelsene i alkoholloven  
§1-7c. 

3) Alkoholholdig drikk gr.1 – kl 08.00 – 03.00 
Alkoholholdig drikk gr.2 – kl 08.00 – 03.00 
Alkoholholdig drikk gr.3 – kl 08.00 – 02.00 
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Trygg 24 er fra 01.01.2021 engasjert av Øyer kommune til å utføre tilsyn med serverings- og 
skjenkebevillinger i henhold til alkoholloven § 1-9. Representanter for selskapet må derfor 
gis adgang dersom de anmoder om det.  

 

I henhold til alkoholloven §1-16, kan kommunens vedtak etter alkoholloven påklages til 
fylkesmannen 

 

Med vennlig hilsen 
Øyer kommune 
 
Laila Odden 
Konsulent politisk sekretariat 
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner og sendes uten signatur. 
 
Kopi:Trygg24 
          Innlandet politidistrikt 

 
 


