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VEDTAK OM SKJENKEBEVILLING FOR ÉN ENKELT ANLEDNING (ÅPENT 
ARRANGEMENT) - 06-10-2022 - HÅKONS HALL OG EIDSIVA ARENA 
 
Saken er behandlet etter delegert myndighet fra Lillehammer kommunestyre 28.11.2019, sak 
108/19. 
 
Det vises til mottatt søknad 16. september 2022. 
 
Bakgrunn 
Paa Bordet AS, org.nr. 987 100 923, søker om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 
og 2 for skjenkeområder i og ved Håkons Hall i anledning Champions League-kamp torsdag 6. 
oktober 2022 med skjenketid mellom kl. 15.00 og kl. 22.00. 
 
Det søkes om skjenkebevilling for tre områder:  

1. VIP-område i Håkons Hall plan 2 (kantinen og del av Aktivklinikken) 
2. VIP-område i Håkons Hall plan 3 (Olympiarommet) 
3. Telt inntil Eidsiva Arena 

 
Hele området mellom Eidsiva Arena og Håkons Hall vil sperres av ifm. arrangementet, med en 
inngang i sør og en inngang i nord. Skjenkeområdet utendørs ligger midt i dette området.  
Alle skjenkeområdene vil ha aldersgrense 18 år. 
 
VIP-områdene er kun åpent for de som har billett på forhånd. VIP-områdene er for vertene 
Elverum håndball, med samarbeidspartnere, Håndballforbundet og Elverum håndball sine 
næringslivspartnere som gjester. Verter og vakter han ansvaret for vaktholdet. Det vil også være 
egen inngang til VIP-områdene, der vertene vil stå og passe på. Det vil være sirkulerende vakter 
i serveringsteltet og i VIP-områdene. Det forventes 400 personer på VIP-områdene. 
 
Det vil være egen inngang til serveringstelt med Paa Bordet AS sine vakter. Serveringsteltet har 
egne vakter ved inngangen og sirkulerende vakter inne i teltet ved behov. Skjenkeområdet vil 
være avsperret med gjerder. Det forventes 200-300 personer i serveringsteltet. 
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Det er utnevnt egen sikkerhetssjef for arrangementet. Alle som skal inn på området må gjennom 
en inngang med billettsjekk og sikkerhetssjekk av vesker og bager.  
 
Paa Bordet har 12 servitører i VIP-områdene, og 2 egne vakter og 3 servitører i teltet. Det vil 
være 35 vakter fra LIK samt verter fra olympiaparken og Elverum Håndball.  
 
Olympiaparken og Elverum Håndball har dialog med politi og brannvesen om arrangementet.  
 
Styrer for skjenkebevillingen vil være Ingar Holter, og stedfortreder vil være Jørgen Schei. Både 
styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. 
 
Målgruppen for arrangementet er håndballinteresserte, og det er forventet omtrent 10.000 
deltakere på arrangementet. Aldersgrensen for arrangementet er 18 år. 
 
Vakthold består av Ansatte fra Paa Bordet, verter fra Olympiaparken, vaktselskap og Elverum 
Håndball. 
 
Det er utarbeidet internkontroll ihht. alkoholloven, herunder opplæring. 
 
Vurdering  
Etter gjeldende retningslinjer for skjenking etter alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 punkt 
3.5, skal det i utgangspunktet ikke gis skjenkebevilling i forbindelse med idrettsarrangementer.  
 
Champions League-kampen mellom Elverum og Barcelona er et idrettsarrangement, og faller 
dermed inn under forbudet. Det kan imidlertid gjøres unntak fra forbudet i forbindelse med 
større nasjonale og internasjonale arrangementer. Det avgjørende er om Champions League-
kampen er et større nasjonalt eller internasjonalt arrangement.  
 
Det fremgår ikke av handlingsplanen hva som defineres som et større nasjonalt arrangement. En 
tolkning av begrepet kan være at det ligger i grunn en nasjonal interesse og deltakelse i 
arrangementet.  
 
Håndballkampen er hjemmekamp for Elverum i Champions League, og har stor interesse blant 
håndballinteresserte både i Norge og internasjonalt, og vil sendes på TV. Kampen er av et slikt 
særpreg at det kan betegnes som et større internasjonalt arrangement. Arrangementet faller 
dermed utenfor forbudet mot skjenking.  
 
Ihht. gjeldende retningslinjer for skjenking etter alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024, kan 
det innvilges skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 for enkeltarrangementer etter en 
helhetsvurdering av arrangementets art, beliggenhet, uttalelser, målgruppe, samt på forhånd 
fastsatt program.  
 
Alle skjenkeområdene vil være avgrenset og ha aldersgrense 18 år. Det vil være vakter ved alle 
inn- og utganger for skjenkeområdene, samt vakter og serveringspersonalet inne på 
skjenkeområdene som sørger for sikkerhet og overholdelse av alkohollovgivningen.  
 
For Lillehammer som arrangørby betyr det mye at store arrangementer foregår profesjonelt og 
ihht. gjeldende bestemmelser og vilkår. Internkontroll ihht. alkoholloven vil være avgjørende for 
at et arrangement kan bli så vellykket som mulig, i tillegg til et samarbeid mellom de ulike 
aktørene som er involvert i arrangementet.  
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Lillehammer kommune ønsker å være imøtekommende overfor næring og aktører mht. 
innvilgelse av bevillinger som ledd i det å skape gode arrangementer. Dette krever imidlertid at 
bevillingssøker er seg sitt ansvar bevisst, og utøver bevillingen etter gitte vilkår ihht. både 
gjeldende bestemmelser og retningslinjer for utøvelse av bevillingen. Bevillingsmyndigheten vil 
spesielt nevne opplæring og kompetanse for serveringspersonell og vakter, herunder spesielt 
gjennomføring av skjenkingen.  
 
Arrangementet holdes i og ved et idrettsanlegg der alle aldersgrupper kan være til stede. Det 
stilles derfor strenge krav til vakthold ved innvilgelse av en skjenkebevilling. 
 
Ved utøvelse av skjenkebevillingen vil det være viktig med oppfølging av internkontroll ihht. 
alkoholloven, herunder spesielt rutiner/opplæring av vakter, at det stilles strenge krav til 
alderskontroll, samt at det ikke skjenkes til personer under 18 år. Det vises her spesielt til 
alkoholforskriften kapittel 4 – Om skjenking. 
 
Konklusjon 
Arrangementet er innenfor retningslinjene, og skjenkebevilling kan innvilges.  
 
Bevillingen forutsetter gyldig leieavtale for skjenkeområdet. 
 
Bevillingen gjelder tillatelse til skjenking. For andre søknader og godkjennelser må andre 
avdelinger i kommunen kontaktes.  
 
 
I henhold til kommunestyrets delegasjonsvedtak av 28. november 2019, har 
kommunedirektøren fattet følgende  
 
V E D T A K : 
 
1. Paa Bordet AS, org.nr. 987 100 923, innvilges skjenkebevilling for skjenkeområder i og ved 

Håkons Hall i anledning Champions League-kamp torsdag 6. oktober 2022 med skjenketid 
mellom kl. 15.00 og kl. 22.00.  

 
2. Det innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 

2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og 
mindre enn 22 volumprosent alkohol). 

 
3. Skjenkebevillingen gjelder for følgende skjenkeområder i og utenfor Håkons Hall, 

Nordsetervegen 45, 2618 Lillehammer:   
- VIP-område i Håkons Hall plan 2 (kantinen og del av Aktivklinikken) 
- VIP-område i Håkons Hall plan 3 (Olympiarommet) 
- Telt inntil Eidsiva Arena 

 
4. Det forutsettes at aldersgrensen for arrangementet er 18 år. 
 
5. Ingar Holter godkjennes som styrer, og Jørgen Schei som stedfortreder for 

skjenkebevillingen.  
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6. Skjenkestedet må ha tilbud om alkoholfrie/alkoholsvake drikker (øl, hvitvin og rødvin) som 
ikke inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol. Av disse drikkene er det tilstrekkelig å 
tilby bare helt alkoholfrie eller alkoholsvake alternativer.  

 
7. Det presiseres at salg, skjenking og utlevering av alkoholholdig drikk ikke må skje til 

personer under 18 år jf. alkoholloven § 1-5.  
 
8. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 

skjenketidens utløp.  
 
9. Det forutsettes tilstrekkelig vakthold ved inngangen og på skjenkearealene.  

 
10. Det forutsettes at skjenkeområdet er tydelig og fysisk avgrenset. 
 
11. Skjenkebevillingen forutsetter gyldig leieavtale for området. 

 
12. Det forutsettes godkjenning fra andre offentlige myndigheter, som blant annet politiet og 

brannvesenet, samt at eventuelle pålegg fra disse følges.  
 
13. Det forutsettes internkontroll ihht. alkoholforskriften § 8-1, herunder opplæring ihht 

alkohollovens formål.  
 
14. Bevillingsavgiften etter alkoholloven § 7-1, andre ledd, jf. alkoholforskriften § 6-2, tredje 

ledd, som er på kr. 1000, vil bli fakturert.  
 
 
 
Om bestemmelser vedrørende skjenkebevillingen, vises det til lov om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv. av 2. juni 1989 nr. 27 (alkoholloven), samt forskrift om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr. 538 (alkoholforskriften), samt retningslinjer i 
alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 vedtatt av Lillehammer kommunestyre den 28.05.2020 
i sak 40/20.  
 
Trygg 24 AS er engasjert av Lillehammer kommune til å utføre skjenkekontroll ihht. 
alkoholloven. Representanter for selskapet må derfor gis adgang til skjenkestedet dersom de 
anmoder om det. 
 
Det informeres om klageadgang på enkeltvedtak jf. fvl. § 28. I henhold til alkoholloven § 1-16 
kan kommunens vedtak etter alkoholloven påklages til fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra 
mottak av dette brev jf. fvl. § 29. En eventuell klage adresseres til Lillehammer kommune, 
Postboks 986, 2626 Lillehammer. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
Thor Kristian Høilund      Hanne Bjaanes Nyhagen 
Kommuneadvokat Advokatfullmektig 
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