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Veiledning om kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen etter
covid-19-forskriften og informasjon om servering av mat som buffet – Covid-19
Helsedirektoratet viser til brevet om tilsyn med restaurant- og serveringsbransjen som ble
sendt til landets fylkesmenn 7. juli 2020.
1. Innledning
I brevet vi sendte 7. juli ba vi kommunene om å styrke tilsynet med restaurant- og
serveringsbransjen i de store byene. I møte mellom landets fylkesmenn og Helsedirektoratet 8.
juli 2020 fremkom et ønske om ytterligere veiledning om kommunenes tilsynsansvar.
I dette brevet gir Helsedirektoratet veiledning om kommunenes plikt til å føre tilsyn etter covid19-forskriften. I tillegg gir vi informasjon i forbindelse med at forbudet mot buffetservering er
opphevet. Fylkesmennene bes om å videreformidle brevet til kommunene.
2. Veiledning om tilsyn med serveringssteder
De smittevernfaglige kravene til serveringssteder fremkommer i covid-19-forskriften § 14a.
Serveringssteder omfatter "restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og
lignende", jf. covid-19-forskriften § 14a første ledd. Listen er ikke uttømmende.
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", jf. § 14a første
ledd.
Kommunens plikt til å føre tilsyn med serveringssteder er særskilt regulert i covid-19-forskriften
§ 18:
Kommunen fører tilsyn med at virksomhetene som nevnt i denne forskriften kapittel 3 og
4 driver smittevernfaglig forsvarlig. Kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven § 71 eller folkehelseloven kapittel 3. I Longyearbyen føres tilsyn av Universitetssykehuset
Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus.
For ordens skyld viser vi også til at det det følger av smittevernloven § 7-1 fjerde ledd at
kommunen "skal føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt og at vedtak i medhold
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av loven blir gjennomført." Covid-19-forskriften er et vedtak i medhold av loven. Kommunene
plikter derfor å medvirke til at bestemmelsene i forskriften etterleves.
Kommunens plikt til å føre tilsyn med serveringssteder følger etter dette av covid-19-forskriften
§ 14a jf. §18. Kommunen må selv vurdere hvordan den ønsker å organisere
tilsynsvirksomheten.
3. Forbudet mot å servere mat som buffet er opphevet
Forbudet mot å servere mat som buffet ble opphevet 10. juli 2020. Folkehelseinstituttet,
Mattilsynet og Helsedirektoratet har utarbeidet nye råd om servering av mat som buffet.
Rådene er publisert på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.1
Kravet om bordservering når serveringsstedet har skjenkebevilling, jf. covid-19-forskriften § 14a
andre ledd, er ikke endret. Serveringsstedet kan likevel servere mat, mineralvann og annen
drikke som buffet. Skjenking av alkohol må fremdeles skje ved bordservering.
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https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-tilspesifikke-sektorer/#trygg-servering-fra-buffet-og-salatbar
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