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Lie as - Søknad om kommunalt produksjonsløyve for sider og øl  
 
 
Rådmannen si  tilråding: 

1. Lie as får utvida sitt skjenkeløyve til også å gjelde kommunalt produksjonsløyve for 
eigenprodusert sider og øl i gruppe 1 og 2. 

2. Styrar for løyvet er Jariya Lie og reservestyrar er Kristin Lie. 
3. Produksjonsarealet er i Kafè Marifjøra sine lokale. 
4. Eigenprodusert alkohol kan berrre skjenkast til gjester på skjenkestaden og kan ikkje 

seljast på anna måte. 
5. Løyvet er gyldig til 30. september 2024. 

 
 
 



Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg:  
Uprenta vedlegg: Søknad 
 Alkohollova med forskrifter 
 
Samandrag:  

Verksemda Lie as fekk den 1. juli 2020 innvilga generelt skjenkeløyve for Kafè Marifjøra i 
gruppe 1 og 2. Skjenkestyrar er Jariya Lie og reservestyrar er Kristin Lie. 
Lie as søkjer den 17. mars 2021, med heimel i alkohollova § 4-2, om å få utvide 
skjenkeløyvet for Kafè Marifjøra til også å gjelde produksjon av sider og øl i gruppe 1 og 2. 
Produksjonsplassen vil vera i kafèen sine lokale, adskilt frå skjenkelokalet. Søkjar skriv at  
produksjonen av sider og øl vil fremje Marifjøra som mat- og drikkedestinasjon. Styrarane 
stettar krav om politimessig vandel.  
 
 
Utval som har vedtaksmynde: Formannskapet 
 
Vurdering: 
Om det skal gjevast løyve til produksjon høyrer til det kommunal skjøn etter dei vanlege 
kriteriane, jamfør alkohollova § 1-7 a. 
 
Av alkohollova § 4-2, 3. ledd går det fram: «Bevillingen kan utvides til å omfatte tilvirkning 
av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, eller til innførsel av slik alkoholholdig drikk som 
bevillingen gjelder, for skjenking i egen virksomhet. Bevillinger gitt for en bestemt del av 
året eller for en enkelt bestemt anledning, jf. § 1-6 annet ledd, kan ikke utvides til å omfatte 
tillatelse til innførsel for skjenking i egen virksomhet. Også statlige skjenkebevillinger kan 
utvides til å omfatte slik innførsel. Bestemmelsene i lovens kapittel 1 og 4 får anvendelse så 
langt de passer.» 
 
Slik rådmannen ser det, vil konseptet som Lie as vil tilby, stetta krav om at tilverkning og sal 
vil utgjera ein del av kafèen sitt totaltilbod og lokal matkultur. Rådmannen trur ikkje at det 
totale alkoholkonsumet vil auke om dei har lokal produksjon. 
 
Dato: 27. april 2021                         
 
Jarle Skartun Perdy Hesjevoll 
rådmann rådgjevar 
____________________________________________________________________ 
 
Særutskrift skal sendast:  Søkjar 
   
 
 
 
 
 
 
 


