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MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK 
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - TRETTEN KRO AS org.nr 921397852 
 
Saken er behandlet som sak DADM- RÅD  17/18 etter delegert myndighet fra Øyer 
kommunestyre 30.08.2018 sak 67/18. 
 
Sammendrag: 
Tretten Kro AS v/Anne Margrethe Småge innvilges serverings- og skjenkebevilling for øl, vin 
og brennevin i restaurant, kro, kafe, møte og selskapsrom, salonger, uteareal foran kro og i 
partytelt for perioden 14.12.2018 til 30.06.2020. Salgs- og skjenketider i henhold til Øyer 
kommunes Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020. 

Saksutredning: 
Tretten Kro AS v/Anne Margrethe Småge har inngått leieavtale med Bådstø Gjestgiveri og 
Camping AS v/Egil Fjelstad for perioden 16.09.2018 til 15.09.2023. Tretten Kro AS v/Anne 
Margrethe Småge har frem til 14.12.2018 fortsatt på virksomhetens bevilling i henhold til 
alkoholloven § 1-10 1.avsnitt. 

I forbindelse med overtakelsen ble den 01.10.2018 søkt om ny serverings- og 
skjenkebevilling for Tretten Kro AS v/Anne Margrethe Småge. 

Anne Margrethe Småge har avlagt og bestått kunnskapsprøven for alkoholloven og 
etablererprøven for serveringsvirksomhet.  

Konseptet er et åpent motell og camping 24 timer i døgnet 365 dager i året, krodrift fra kl 
07.00 til 20.00 daglig. I tillegg har selskapet gått til anskaffelse av et stort partytelt på 450 
m2 med plass til å arrangere større sammenkomster. 

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. 

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 gt.3 – kl 08.00 – 02.00 

 



 
ØYER KOMMUNE 
Rådmannen 

 

Postadresse: Besøksadresse: 
Sentraladministrasjonen  Telefon: 61 26 81 13 
2636 Øyer Øyer Telefaks: 

Rådmannens vurderinger: 
Søknaden har vært forelagt Innlandet politidistrikt til uttalelse og det var ingen merknader til 
søknaden. 

Søknaden har også vært forelagt skattemyndighetene. 

Søknaden er vurdert opp mot retningslinjene og rådmannen mener at Tretten Kro 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 rådmannen 
følgende: 
 
VEDTAK: 

1. Tretten Kro AS v/Anne Margrethe Småge innvilges serverings- og skjenkebevilling for 
øl, vin og brennevin i restaurant, kro, kafe, møte og selskapsrom, salonger, uteareal 
foran kro og i partytelt for perioden 14.12.2018 til 30.06.2020. 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 AS er Anne Margrethe Småge, født 
080770. Stedfortreder må avlegge kunnskapsprøve så snart som mulig og senest 
innen 31.01.2019. 

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 gt.3 – kl 08.00 – 02.00 

4. Serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 gjelder til og 
med 30.06.2020. 

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.  
 
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 

Rådmann 


