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MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NY SKJENKEBEVILLING LODGEN MAT OG 
DRIKKE - MIDLERTIDIG 
 
Saken er behandlet som saksnr DADM  18/20 etter delegert myndighet fra Øyer 
kommunestyre 30.08.2018. 
 
Det vises til mail fra Rune Haugen mottatt 22.07.2020. 
 
Cobra Drift AS v/daglig leder Rune Haugen overtok driften av Lodgen Mat og drikke den 
23.10.2018. Han opplyser at Cobra Drift AS meldte oppbud 10.07.2020. Han har nå fått 
tilbud om å drive Lodgen Mat og drikke fremover. Bobestyrer har ingen innvendinger og 
selskapet Lodgen Drift AS er under stilftelse. Det søkes i denne forbindelse om midlertidig 
skjenkebevilling. 
 
Lodgen Drift AS innvilges midlertidig skjenkebevilling ved Lodgen Mat og drikke på Cobra 
Drift AS sin bevilling for perioden 23.07.2020 til 30.09.2020 i henhold til alkoholloven §1-10 
1.avsnitt. 
 
Rune Haugen må så snart Lodgen Drift AS er stiftet sende søknad om skjenkebevilling til 
Øyer kommune. 
 
VEDTAK: 

1) Lodgen Drift AS v/Rune Haugen innvilges midlertidig serverings- og skjenkebevilling 
for øl, vin og brennevin for restaurant, bar og tilhørende terrasse i Lodgen Mat og 
drikke, Sørlia 40, 2636 Øyer. Bevillingen er på Cobra Drift AS sin bevilling for 
perioden 23.07.2020 til 30.09.2020 i henhold til alkoholloven §1-10 1.avsnitt. Salgs- 
og skjenketider i henhold til Øyer kommunes Retningslinjer for salg og skjenking av 
alkoholholdig drikk 2016-2020. 

2) Godkjent skjenkestyrer for Lodgen Mat og drikke er Rune Haugen, f 131265. 
Godkjent stedfortreder er Katrine sanden, f 140500. Begge har bestått 
kunnskapsprøve. 

3) Det innvilges følgende skjenketid: 
Alkoholholdig drikk gr.1 – kl 08.00 – 03.00 
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Alkoholholdig drikk gr.2 – kl 08.00 – 03.00 
Alkoholholdig drikk gt.3 – kl 08.00 – 02.00 

4) Rune Haugen må så snart Lodgen Drift AS er stiftet sende søknad om skjenkebevilling 
til Øyer kommune. 

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


