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MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK 
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING – PELLEKROA org.nr 917355614 
 
Saken er behandlet som sak DADM 5/19 etter delegert myndighet fra Øyer kommunestyre 
30.08.2018 sak 67/18. 
 
Sammendrag: 
Pellekroa v/Per Christian Nilseng innvilges serverings- og skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3) for perioden 15.02.2019 – 30.06.2020 i 
henhold til Alkohollovens kap. 4. Salgs- og skjenketider i henhold til Øyer kommunes 
Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020. 

 

Saksutredning: 
Pellestova Hotell AS har åpnet et nytt spisested, Pellekroa i nærheten av hotellet. Pellekroa 
består av ett rom med 80 sitteplasser som holder åpent i helgene i vinterhalvåret, alle dager 
i romjul, vinterferie og påske. Åpnings- og skjenketid er fra kl 11.00 – 21.00. Primært vil det 
bli solgt alkoholholdig drikk i gruppe 2, men ved arrangementer o.l vil det være naturlig å 
kunne skjenke alkoholdig drikk i gruppe 3. 

Øyer kommune har mottatt kart som viser Pellekroas plasssering og plantegninger over 
lokalets areal og funksjoner. Firmaattest fra Brønnøysundregisteret og ansettelseskontrakt 
for Per Christian Nilseng er også vedlagt søknaden. 

Per Christian Nilseng, f 070591, har avlagt og bestått kunnskapsprøven for alkoholloven og 
etablererprøven for serveringsvirksomhet.  

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 

 

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



 
ØYER KOMMUNE 
Tjenesteenhet kultur og fellesfunksjoner 

 

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

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

Søknaden er vurdert opp mot retningslinjene og rådmannen mener at Pellekroa kommer inn 
under de retningslinjer som foreligger for innvilgelse av serverings- og skjenkebevilling i Øyer 
kommune. 

 

VEDTAK: 
1. Pellekroa v/Per Christian Nilseng innvilges serverings- og skjenkebevilling for øl, vin 

og brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3) for perioden 15.02.2019 – 
30.06.2020 i henhold til Alkohollovens kap. 4. Salgs- og skjenketider i henhold til Øyer 
kommunes Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020. 

2. Skjenkestyrer og ansvarlig leder for Pellekroa er Per Christian Nilseng, Åsmarkvegen 
235, 2614 Lillehammer, født 070591. Godkjent stedfortreder er Ingar Tangen Odland, 
B. Lundgaardsgate 26, 2608 Lillehammer, født 200371.  

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.  
 

Med vennlig hilsen 
 
 
Ådne Bakke 
Rådmann  
 
 
Kopi: Innlandet politidistrikt 
          Østlandske kontrolltjenester


