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SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING  
SØKER: CAFE TOSCANA A/S ØYER 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling med vedlegg mottatt 29.03.2017 
Uttalelse fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal mottatt 04.04.2017 
Uttalelse fra Lensmannen i Øyer mottatt 10.04.2017 
 
Sammendrag: 
Cafe Toscana A/S Øyer ved daglig leder Yahya Murat innvilges serverings- og 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i restaurant, bar og pub med adresse Hundervegen 
15-23 i Øyer for perioden 20.04.2017 til 30.06.2020. 
 
Saksutredning: 
Cafe Toscana A/S Øyer v/daglig leder Yahya Murat vil starte en restaurant med bar og pub i 
nytt handelsbygg i Hundervegen 15-23 i Øyer. Restauranten vil servere tyrkiske, italienske 
og mexikanske retter som Cafe Toscana A/S i Storgata på Lillehammer.  
 
Konseptet vil være en kombinasjon med spiseplass og bar/pub. Målet er å bygge opp et 
serveringssted med god atmosfære med tilbud om god mat og godt drikke for alle. 
 
Dato for åpning av restauranten er ikke fastsatt. Utleier av lokalene er Skarpsno Hafjell AS, 
Kirkegata 55, 2609  Lillehammer, som også skal leie  ut til andre næringsaktører, Øyer 
kommune og Spar. 
 
Det søkes om skjenketid mandag- torsdag kl 11.00 – 23.00, fredag-lørdag kl 11.00 - 24.00 og 
søndag kl 11.00 – 23.00. 
 
Kart over serverings- og skjenkeareal innendørs med 90 godkjente sitteplasser og utendørs 
med 50 godkjente sitteplasser er vedlagt søknaden. 
 
Utarbeidelse av Internkontroll-perm er ikke ferdig pr dags dato, men vil være klar ved 
oppstart. Det er søkt om godkjenning for næringsmiddelvirksomhet. 
 
Skjenkestyrer og ansvarlig leder Yahya Murat, fnr 01028029140, har godkjent 
etablererprøve om serveringsloven og kunnskapsprøve om alkoholloven. 
Stedfortreder Burhan Murat, fnr 31056524951, har godkjent kunnskapsprøve om 
alkoholloven. 



 
Vurdering: 
Cafe Toscana A/S ved daglig leder Yahya Murat vil starte restaurant med bar og pub i nytt 
næringsbygg i Øyer sentrum. 
 
Under pkt 7 om Fast skjenkebevilling i Retningslinjene for salg og skjenking heter det bla: 
«Steder med følgende driftskonsept kan innvilges fast skjenkebevilling: 

 Hoteller, moteller, pensjonat, gardsturisme, spiserestauranter, og selskapslokaler 
kan gis: Alminnelig skjenkebevilling for: Alkoholholdig drikk gr. 1, 2 og 3  

 Kafeer, kafeteriaer, kroer, pizzeriaer kan gis : Alminnelig skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk gr. 1 og 2. Til sluttede selskap: Alkoholholdig drikk gr. 3.  

 Pub og diskotek: Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gr. 1 og 2.  

 Utendørs skjenking av alkohol kan gis i naturlig tilknytning til et fast skjenkested.. 
Utearealet skal være tydelig avgrenset. Det kan gis alminnelig skjenkebevilling 
utendørs for: Alkoholholdig drikk gr. 1, 2 og 3».  

 
Søknaden har vært forelagt Lensmannen i Øyer til uttalelse og han hadde ingen merknader 
til søknaden. 
 
Søknaden har også vært forelagt skattemyndigheten til uttalelse og det framkom ingen 
merknader. 
 
Søknaden er vurdert opp mot retningslinjene og rådmannen mener at Cafe Toscana A/S 
kommer inn under de retningslinjer som foreligger for innvilgelse av serverings- og 
skjenkebevilling. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Cafe Toscana A/S Øyer ved daglig leder Yahya Murat innvilges serverings- og 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i restaurant, bar og pub med adresse Hundervegen 
15-23 i Øyer for perioden 20.04.2017 til 30.06.2020. Salgs- og skjenketider i henhold til Øyer 
kommunes Retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020. 
 
Yahya Murat godkjennes som skjenkestyrer med Burhan Murat som stedfortreder. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 


