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SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING  
SØKER: CADILLAC DINER AS 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling datert 02.07.2018 
Uttalelse fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal datert 03.07.2018 
Uttalelse fra Innlandet politidistrikt datert 04.07.2018 
Godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven – Trond Magne Bjerkestuen 
 
Sammendrag: 
Cadillac Diner AS v/daglig leder Trond Magne Bjerkestuen innvilges midlertidig serverings- 
og skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 for perioden 06.07.2018 – 30.09.2018.. 
Styrer og daglig leder Trond Magne Bjerkestuen godkjennes som skjenkestyrer. 
 
Saksutredning: 
Cadillac Diner AS, org.nr 921 067 100, Kongsvegen 1569, 2635 søker om serverings- og 
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 inne i kiosk/kafe og ved sitteplasser utenfor i 
tilknytning til kiosk/kafe. 
 
Søker er tidligere innvilget skjenkebevilling for Tretten Turbil AS for perioden 01.07.2016 til 
30.06.2018. Det ble åpnet konkurs i selskapet den 12.04.2018. 
 
Det søkes nå om serverings- og skjenkebevilling for nytt firma Cadillac Diner AS i samme 
lokaler og med samme styrer og daglig leder. 
 
Det søkes om skjenketid fra kl 08.00  – 03.00. 
 
Styrer Trond Magne Bjerkestuen, 2635 Tretten har godkjent kunnskapsprøve om 
alkoholloven. 
 
Vurdering: 
Under pkt 7 om Fast skjenkebevilling i Øyer kommunes Retningslinjer for salg og skjenking 
av alkoholholdig drikk 2016-2020 heter det bla: 
«Steder med følgende driftskonsept kan innvilges fast skjenkebevilling: 

 Hoteller, moteller, pensjonat, gardsturisme, spiserestauranter, og selskapslokaler 
kan gis: Alminnelig skjenkebevilling for: Alkoholholdig drikk gr. 1, 2 og 3  

 Kafeer, kafeteriaer, kroer, pizzeriaer kan gis : Alminnelig skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk gr. 1 og 2. Til sluttede selskap: Alkoholholdig drikk gr. 3.  



 Pub og diskotek: Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gr. 1 og 2.  

 Utendørs skjenking av alkohol kan gis i naturlig tilknytning til et fast skjenkested. 
Utearealet skal være tydelig avgrenset. Det kan gis alminnelig skjenkebevilling 
utendørs for: Alkoholholdig drikk gr. 1, 2 og 3».  

 

Under pkt 7 om Skjenketider i Øyer kommunes Retningslinjer  for salg og skjenking av 
alkoholholdig drikk 2016-2020 heter det bla: 
«Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkelt skjenkested ut fra en 
helhetsvurdering av driftskonseptet og innkomne uttalelser: 

 Alkoholholdig drikk gr.1 – mellom kl 08.00 – 03.00 

 Alkoholholdig drikk gr.2 – mellom kl 08.00 – 03.00 
 
Søknaden har vært forelagt politiet til uttalelse og de hadde ingen merknader til søknaden. 
 
Søknaden har også vært forelagt skattemyndighetene til uttalelse og det framkom ingen 
merknader. 
 
Rådmannen fremmer denne saken som en hastesak, jf. Kommuneloven § 13 og på 
bakgrunn av dette innvilges det en midlertidig serverings- og skjenkebevilling for perioden 
06.07.2018 – 30.09.2018. 
 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling  for ordinær bevillingsperiode som løper til 
30.06.2020 må fremmes  innen 25.08.2018 for behandling i formannskapet 18.09.2018. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Cadillac Diner AS v/daglig leder Trond Magne Bjerkestuen innvilges midlertidig serverings- 
og skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 for perioden 06.07.2018 – 30.09.2018.. 
Styrer og daglig leder Trond Magne Bjerkestuen godkjennes som skjenkestyrer. 
 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling for ordinær bevillingsperiode som løper til 
30.06.2020 må fremmes  innen 25.08.2018 for behandling i formannskapet 18.09.2018. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 


