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Søknad om serveringsbevilling - Café Cozy AS
Saken gjelder
Café Cozy AS søker om serveringsbevilling for det nye serveringsstedet Café Cozy i Strandgata 35 i
Hammerfest.
Rådmannens innstilling er at serveringsbevilling innvilges som omsøkt.

Sakens bakgrunn og fakta
Bevillingssøker er Café Cozy AS ved daglig leder Unnur Jona Gudbjørnsdottir.
Det søkes om serveringsbevilling til et nytt serveringssted i Hammerfest. Av søknaden fremgår det at
driftskonsept er cafédrift og servering av lunsj og middagsretter. Tilbudet skal rette seg både til
innbyggerne i Hammerfest og turister. Planlagt åpningstid er mellom 08.00-22.00 hver dag. Lokalet
har 25 sitteplasser. Serveringsstedet ønsker også å kunne tilby lukkede selskaper og catering.
Det fremgår av søknaden at det på sommertid vil legges til rette for sitteplasser utendørs.
Søknaden er rutinemessig sendt på vandelssjekk og høring til skattemyndighetene samt politiet.
Høringsinstansene har ikke innvendinger til søknaden.

Rådmannens vurdering
Det følger av serveringsloven § 3 at:
«Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen.

Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4-6 jf. § 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av
politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis
regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen.
Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i §§ 3 og 5 oppfylles innen en nærmere fastsatt
tidsfrist.»
I serveringsloven §§ 4-7 er det krav om at virksomheten skal ha en daglig leder, at daglig leder skal ha
avlagt en etablererprøve, og at daglig leder, eiere og personer som har en vesentlig innflytelse på
virksomheten skal ha en uklanderlig vandel når det gjelder relevant lovgivning.
Søknaden er rutinemessig sendt til vandelssjekk hos politi og skattemyndigheter. Impliserte personer
og foretak har uklanderlig vandel.
Daglig leder har bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet.
Det er ikke kommet innvendinger mot driftskonseptet. Det vurderes som positivt at det etableres flere
serveringssteder i Hammerfest.
Rådmannen kan for øvrig ikke se at det foreligger grunner som tilsier at serveringsbevilling ikke skal
gis.
Serveringsbevillingen foreslås på dette grunnlag innvilget.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Café Cozy AS innvilges serveringsbevilling som omsøkt.

