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VEDTAK OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - 01.10.2022 - 
GALLERI ZINK 
 
Saken er behandlet etter delegert myndighet fra Lillehammer kommunestyre 28.11.2019, sak 
108/19. 
 
Det vises til mottatt søknad 23. september 2022. 
 
Bakgrunn 
Galleri Zink AS, org.nr. 927 434 121, søker om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 
1 og 2 for Galleri Zink i anledning kunstnersamtale lørdag 1. oktober 2022 med skjenketid 
mellom kl. 14.00 og kl. 16.00. 
 
Styrer for skjenkebevillingen vil være Johan Mæhlum og stedfortreder vil være Idun Sira.  
 
Målgruppen for arrangementet er kunstinteresserte voksne, og det er forventet omtrent 40 
deltakere på arrangementet.  
 
Det vil serveres et glass vin til deltakere av kunstnersamtalen. Det vil hele tiden være en ansatt 
som skjenker og som passer på at alkohol ikke blir tatt med ut av skjenkeområdet eller skjenket 
til personer under 18 år.  
 
Vurdering  
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. 
 
Arrangementet er en kunstnersamtale med utlevering av velkomstdrink i galleriet. 
Arrangementets art, målgruppe og program taler for at det vil skje en forsvarlig 
alkoholskjenking, og at skjenkebevilling kan innvilges. 
 
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 
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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.  
 
Vi minner om at søknadsfristen for skjenkebevilling for én enkelt anledning er 14 dager før 
arrangementet skal gjennomføres, jf. Lillehammer kommunes alkoholpolitiske handlingsplan 
punkt 4.3.1. Ved søknader om skjenkebevilling for andre arrangementer, må denne fristen 
overholdes. 
 
 
I henhold til kommunestyrets delegasjonsvedtak av 28. november 2019, har 
kommunedirektøren fattet følgende  
 
V E D T A K : 
 
1. Galleri Zink AS, org.nr. 927 434 121, innvilges skjenkebevilling for Galleri Zink i 

anledning kunstnersamtale lørdag 1. oktober 2022 med skjenketid mellom kl. 14.00 og kl. 
16.00. 

 
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 Galleri Zink, Storgata 49, 2609 Lillehammer. 
 
4. Johan Mæhlum godkjennes som styrer, og Idun Sira som stedfortreder for 

skjenkebevillingen.  
 
5. 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.  

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

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

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

 
9. Det forutsettes at skjenkeområdet er tydelig og fysisk avgrenset. 
 
10. Skjenkebevillingen forutsetter gyldig leieavtale for området. 
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11. Det forutsettes godkjenning fra andre offentlige myndigheter, som blant annet politiet og 

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

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

ledd, som er på kr. 400, 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 
 
 
Kopi:  
Fakturering 


