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MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Saken er behandlet som sak DADM- RÅD/ 1/20 etter delegert myndighet fra Øyer 
kommunestyre 29.11.2018, sak 105/48. 
 
Sammendrag: 
Gaia Mat AS v/Audun Børresen som driver Nærbutikken Gaia i Øyer, org.nr 923479937, 
tildeles salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholdig drikk med over 2,5% 
alkohol og høyst 4,7% alkohol for perioden 02.01.2020 – 30.09.2020. 
 

Saksutredning: 
Gaia Mat AS som driver Nærbutikken Gaia i Øyer har søkt om overtagelse av virksomhet som 
har salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden  
01.07.2016 – 30.06.2020. 

Øyer kommune har mottatt plantegning over butikklokalets areal og funksjoner. Firmaattest 
fra Brønnøysundregisteret er også vedlagt søknaden. 

Styrer og daglig leder Audun Børresen, f 050884, har avlagt og bestått kunnskapsprøven for 
alkoholloven i 2012. Stedfortreder Hanne Nygård Johansen, f 110374, har avlagt og bestått 
kunnskapsprøven for alkoholloven i 2007. 

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

Søknaden har også vært forelagt skattemyndighetene og det var ingen merknader til 
søknaden. 

 
Kommunedirektørens vurderinger: 
Søknaden er vurdert opp mot retningslinjene og kommunedirektøren mener at Gaia Mat AS 
kommer inn under de retningslinjer som foreligger for innvilgelse av salgsbevilling i Øyer 
kommune.  
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Konklusjon: 
Etter en samlet vurdering av opplysninger framkommet i søknaden, fatter 
kommunedirektøren følgende: 
 
 
VEDTAK: 

1. Gaia Mat AS v/Audun Børresen som driver Nærbutikken Gaia i Øyer, org.nr 
923479937, tildeles salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholdig drikk 
med over 2,5% alkohol og høyst 4,7% alkohol, til å gjelde Nærbutikken Gaia, 
Lundstadmyrvegen 254, 2636 Øyer for perioden 02.01.2020 – 30.09.2020. 

2. Audun Børresen er godkjent styrer for salgsbevillingen. Hanne Nygård Johansen er 
godkjent stedfortreder for salgsbevillingen. 

3. Det innvilges følgende salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1: 
Hverdager mellom kl 08.00 og kl 20.00 
Dag før søn- og helligdag: mellom kl 08.00 og kl 18.00 

 
 
Om salgsbestemmelser vises til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 
nr. 27, med endringer fra 1. januar 2016, samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. nr. 538, med endringer fra 1. januar 2016, samt retningslinjer i ruspolitisk 
handlingsprogram 2014-2017, vedtatt av Øyer kommunestyre den 19.06.2014. 
 
Østlandske kontrolltjenester er engasjert av Øyer kommune til å utføre salgskontroll 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.  
 

Med vennlig hilsen 
Øyer kommune 
 
 
Ådne Bakke 
Kommunedirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner og sendes uten signatur. 
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Rådmannen 

 

 
Øyer kommunes retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2016 – 2020 finnes på 
kommunens hjemmeside: 
https://www.oyer.kommune.no/salg-og-skjenking.442108.no.html 
 
 
 
 
Kopi: 
Innlandet politidistrikt 
Østlandske kontrolltjenester 
Formannskapet i Øyer kommune 

https://www.oyer.kommune.no/salg-og-skjenking.442108.no.html

