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MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK  - 11/20 
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - TRETTEN KRO OG MOTELL AS  
org.nr 911985950 FOR PERIODEN 01.04.2020 – 30.09.2020 
 
Saken er behandlet som sak DADM- RÅD 11/20 etter delegert myndighet fra Øyer 
kommunestyre 30.08.2018 sak 67/18. 
 
Sammendrag: 
Tretten Kro og Motell AS v/Egil Fjeldstad innvilges serverings- og skjenkebevilling for øl, vin 
og brennevin i restaurant, kro, kafe, møte og selskapsrom, salonger og uteareal foran kro for 
perioden 01.04.2020 til 30.09.2020. Salgs- og skjenketider i henhold til Øyer kommunes 
Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020. 

Saksutredning: 
Tretten Kro og Motell AS v/Egil Fjeldstad søkte 04.03.2020 om fornyelse av serverings- og 
skjenkebevilling. Serveringsstedet har vært utleid i en periode. Egil Fjeldstad er registrert 
som daglig leder og Chanpradab Fjeldstad er registrert som styreleder. Foretak med 100% 
eierandel er Krodrift Fåvang AS (org.nr 813884062). 

Egil Fjeldstad har avlagt og bestått kunnskapsprøven for alkoholloven og etablererprøven for 
serveringsvirksomhet. 

Tretten Kro og Motell AS er et overnattings- og serveringssted med to store lokaler og 
salonger inne. Krodrift med middagsgjester og alle typer selskaper, møter og kurs. 
Åpningstid fra kl 07.00 til 02.00 daglig. Uteservering på avgrenset område i front av 
hovedbygningen med åpningstid fra kl 10.00 til 02.00 daglig. 

Når det gjelder uteservering/skjenking er det ikke særskilte begrensninger i forhold til dette 
så lenge det skjer innenfor et nærmere avgrenset område i tilknytning til serveringslokalet. 
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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 

Bevillingsperioden for salgs- og skjenkestederi Øyer kommune utløper senest 30.09.2020. 
Det vil i god tid før utløpet av bevillingsperioden bli gitt beskjed om bevillingen bare 
forlenges eller om det må søkes på nytt. 
 

Kommunedirektørens vurderinger: 
Søknaden har vært forelagt Innlandet politidistrikt til uttalelse. 

Søknaden har også vært forelagt kemneren i Sør-Gudbrandsdal og kemneren i Ringebu 
kommune.  

Søknaden er vurdert opp mot retningslinjene og kommunedirektøren vurderer at Tretten 
Kro og Motell AS kommer inn under de retningslinjer som foreligger for innvilgelse av 
serverings- og skjenkebevilling. 

 
Konklusjon: 
Etter en samlet vurdering av opplysninger framkommet i søknaden, fatter 
kommunedirektøren følgende: 
 
VEDTAK: 

1. Tretten Kro og Motell AS v/Egil Fjledstad innvilges serverings- og skjenkebevilling for 
øl, vin og brennevin i restaurant, kro, kafe, møte og selskapsrom, salonger, uteareal 
foran kro for perioden 01.04.2020 til 30.09.2020. Salgs- og skjenketider i henhold til 
Øyer kommunes Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk  
2016-2020. 

2. Skjenkestyrer og ansvarlig leder for Tretten Kro og Motell AS er Egil Fjeldstad, født 
11.04.1945. Godkjent stedfortreder er Chanpradab Fjelstad, født 02.11.1975. 

3. Det innvilges følgende skjenketid: 
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 

4. Serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 gjelder fra 
01.04.2020 til og med 30.09.2020. 

Østlandske kontrolltjenester er engasjert av Øyer kommune til å utføre tilsyn med 
serverings- og skjenkebevillinger ihht. alkoholloven. Representanter for selskapet må derfor 
gis adgang dersom de anmoder om det.  
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I henhold til alkoholloven §1-16, kan kommunens vedtak etter alkoholloven påklages til 
fylkesmannen.  
 
Klagefrist er 3 uker fra mottak av dette brev, jfr. forvaltningsloven §29. En eventuell klage 
adresseres til Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer.  
 

 

Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner og sendes uten signatur. 
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Innlandet politidistrikt 
Østlandske kontrolltjenester 
Formannskapet i Øyer kommune 
 


