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Brev til serveringsbransjen om tilsyn vedrørende smittevern 
 

I forbindelse med pågående utbrudd av koronavirus er det viktig med godt smittevern i samfunnet 

for å forebygge spredning av sykdommen. Koronavirus smitter ved kontakt mellom personer, og de 

viktigste tiltakene for å forebygge smittespredning er god hygiene og å begrense kontakt mellom 

personer.  

Smittespredningen i samfunnet har de siste ukene flatet ut, men sårbarheten for smittespredning er 

økende ettersom samfunnet i større grad åpner opp og innbyggerne har mer kontakt med hverandre 

i det offentlige rom.  

Forskrift om miljørettet helsevern sier følgende om forhold i virksomheter og eiendommer i §10f:  

«Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer 

forebygges.»  

Serveringsbransjen er regulert av covid-19-forskriften §14a som lyder:  

«Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og 

lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig 

forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde 

minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god 

hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. 

Servering av mat skal ikke skje som buffet. 

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, skal servering skje ved bordservering, og det 

skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter 

smittevernloven § 4-1.» 

Det er utarbeidet egen bransjestandard av NHO reiseliv med retningslinjer for smittevern i 

serveringsbransjen.  

Helsedirektoratet har i brev til kommunen den 7.juli informert om de spesielle forhold som gjelder 

serveringsbransjen. Dette går på kunnskap om forhøyet risiko for smittespredning i denne type 

virksomhet. Helsedirektoratet minner om at det er anbefalt minimum en meter avstand mellom 

personer i det offentlige rom, inkludert i serverings- og restaurantbransjen. 

Kommunen skal føre tilsyn og sørge for at gjeldende regelverk overholdes med hjemmel i 

smittevernloven §7-1 og §7-2. Helsedirektoratet har bedt kommunen om å styrke tilsynet med 

serverings- og restaurantbransjen.  

Det varsles med dette at kommunen vil gjennomføre uanmeldte tilsyn ved serveringssteder i 

kommunen med fokus på smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheten.  

Smittevernfaglig forsvarlighet vil vurderes med utgangspunkt i covid-19 forskriften §14a, 

Helsedirektoratets anbefalinger om hygiene og avstand, og gjeldende bransjestandard utviklet av 

NHO reiseliv. 

https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/76bafaaa0f9843c2906eba548ef9ca83/nho-reiseliv-bransjenorm-servering-5-juni-2020.pdf
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Ved brudd på forskriftens krav kan kommunen med hjemmel i covid-19-forskriften §14a og 

smittevernloven §4-1 fatte vedtak om begrensninger i åpningstid, stenging av virksomheter og å 

inndra skjenkebevilling. 

 

 

Med hilsen 

Morten Bergkåsa 

Kommuneoverlege i Lillehammer 


