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VEDTAK OM UTVIDET SKJENKETID - XO LOKALMAT OG DELIKATESSE AS 
 
Saken er behandlet etter delegert myndighet fra Lillehammer kommunestyre 28.11.2019, sak 
108/19.  
 
Bakgrunn  
Xo Lokalmat og Delikatesse AS, org.nr. 922 948 941, søker om endring av sin gjeldende 
skjenkebevilling for Storgata 78 og 80-82. Endingen består i utvidelse av skjenketiden fra 
kl. 22.00 til kl. 23.30. 
 
Det søkes kun om utvidelse av skjenketiden. For annen informasjon om skjenkestedet vises det 
til tidligere vedtak om skjenkebevilling. 
 
Fakta  
Skjenkested:  
Xo Lokalmat og Delikatesse AS, Storgata 80-82 og Storgata 78, 2609 Lillehammer. 
 
Vurdering  
Ihht. gjeldende retningslinjer for skjenking etter alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024, kan 
det innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 for hvert enkelt 
skjenkested ut fra en helhetsvurdering av driftskonsept, beliggenhet, skjenkestedets størrelse og 
innredning, målgruppe, samt uttalelser fra andre offentlige myndigheter. 
 
Etter det bevillingsmyndigheten kan se, så ligger den omsøkte skjenketiden innenfor 
retningslinjene i alkoholpolitisk handlingsplan.  
 
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  
Dette vedtaket gjelder som tillegg til vedtak om skjenkebevilling fattet 25.03.2022 med referanse 
22/1478-5, vedtak om uteservering fattet 22.04.2022 med referanse 22/1478-14 og og vedtak om 
utvidet skjenkeområde med referanse 22/1478-16. 
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Tillatelse til uteservering forutsetter gyldig tillatelse fra grunneier.  
 
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. Xo Lokalmat og Delikatesse AS, org.nr. 922 948 941, Storgata 78 og 80-82, innvilges 

utvidelse av skjenketider som følger:  
• Alkoholgruppe 1 og 2: mellom kl. 09.00 og kl. 23.30.  
• Alkoholgruppe 3: mellom kl. 13.00 og kl. 23.30.    

 
2. Dette vedtaket gjelder som vedlegg til vedtak om skjenkebevilling fattet 25.03.2022 med 

referanse 22/1478-5, vedtak om uteservering fattet 22.04.2022 med referanse 22/1478-14 og 
vedtak om utvidet skjenkeområde med referanse 22/1478-16. Vilkårene satt i tidligere vedtak 
vil gjelde for dette vedtaket.  

 
3. Det forutsettes at skjenkeområdet er tydelig og fysisk avgrenset.  
 
4. Det forutsettes godkjenning fra andre offentlige myndigheter, herunder politi og brannvesen, 

og at eventuelle bruksendringer og pålegg fra disse følges.  
 
5. Skjenkebevillingen gjelder fram til og med 30. september 2024.  
 
 
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 


