Vinmonopolet åpner 12 nye
butikker
(Oslo 20.11.2014) Styret i Vinmonopolet vedtok 20. november å åpne 12
nye butikker. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2015,
forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune.
Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å
prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.
De 12 butikkene vil bli lokalisert i:













Kjøllefjord i Lebesby i Finnmark
Bø i Vesterålen i Nordland
Straumen i Inderøy i Nord-Trøndelag
Eikelandsosen i Fusa i Hordaland
Karmsund i Karmøy i Rogaland
Stavanger i Rogaland (uspesifisert)
Flå i Buskerud
Bærum i Akershus (uspesifisert)
Kløfta i Ullensaker i Akershus
Vindern i Oslo
Oslo (uspesifisert)
Karlshus i Råde i Østfold

- Vi ønsker å åpne en god miks av små og mellomstore butikker neste år. Flere
kommer i distriktskommuner, og vil ytterligere bedre tilgjengeligheten til Vinmonopolet
i distriktene, sier konstituert administrerende direktør Lars Sogn.
Etablering av butikker i nye kommuner er basert på en samlet vurdering av
geografisk dekning på landsbasis og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De
viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:






Detaljhandel i kommunen
Handel, butikkmiks og aktivitetsnivå i kommunens største tettsted
Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
Nærhet til en eksisterende Vinmonopol-butikk
At nyetableringen dekker sine egne kostnader

Alle de 12 butikkene som foreslås etablert i 2015 vil på lang sikt bidra positivt til
selskapets økonomi, men de seks store butikkene som foreslås etablert på store
handelssteder i sentrale strøk av landet (Bærum, Kløfta, Oslo (2), Stavanger og
Karmøy), vil bidra vesentlig mer enn de seks butikkene som av geografiske hensyn
foreslås etablert i mindre kommuner (Lebesby, Bø, Inderøy, Fusa, Flå og Råde).

- I en tid med usikre økonomiske fremtidsutsikter forutsetter en fortsatt balansert
økonomi på selskapsnivå flere økonomisk trygge etableringer i sentrale strøk av
landet, sier Sogn.

Seks butikketableringer i kommuner uten pol
De minste kommunene der Vinmonopolet ønsker å etablere butikk neste år –
Lebesby, Bø, Inderøy, Fusa, Flå og Råde – har alle tettsteder som omfatter minst niti butikker der handelstilbudet normalt dekker dagligvare, apotek,
jernvare/fargehandel, sport, klær, elektronikk, blomster, kiosk, frisør. Annen
faghandel som slakter, dyrebutikk eller bokhandel kan også forekomme.
Lebesby, Bø, Inderøy, Fusa og Flå blir åpnet som såkalte kategori 1-butikker.
Kategori 1-butikken er en ny type Vinmonopolbutikk som er spesialtilpasset
markedssituasjonen i mindre distriktskommuner. Vinmonopolet har i 2014 hatt
prøvedrift av to kategori 1-butikkker i to kommuner i Nord-Norge (Herøy og Lyngen).
Prøvedriften har vært vellykket og Vinmonopolets styre har i dag vedtatt å gjøre dette
til en permanent butikkategori.
- Vi er tilfredse med at resultatene fra prøvedriften i Herøy og Lyngen er positive.
Disse butikkene dekker sine kostnader, og vi kan dermed fortsette å åpne nye
kategori 1-butikker i andre kommuner uten pol i årene som kommer. Dette er en
gledelig nyhet for distrikts-Norge, sier Sogn.

Seks butikketableringer i kommuner med pol
De seks større butikkene er lagt til Karmøy, Stavanger, Kløfta, Bærum og Oslo som
alle er byer og tettsteder i rivende utvikling.
- Vekst betyr at vi kan føle oss ganske sikre på fremtiden, særlig med tanke på den
økonomiske situasjonen for disse butikkene. Vi skal også huske på at dette er
kommuner med svært mange innbyggere. Av hensyn til alkoholpolitikkens fremtidige
legitimitet er det også viktig med byetableringer, sier Sogn.

Ved utgangen av 2015 vil Vinmonopolet ha 315 butikker. Med dette vil 91 prosent av
befolkningen bo i kommuner med eget Vinmonopol, mens 96 prosent av
befolkningen vil bo nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.
Vinmonopolet har en egen nettbutikk (www.vinmonopolet.no) og et kundesenter (tlf.
04560) for bestilling av varer. Disse kanalene skal først og fremst ivareta bestillinger
fra områder uten tilfredsstillende butikkdekning. Landsdekkende utsending skjer via
Posten.

Pressekontakter:





Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen, tlf. 22 01 50 15, mob. 416 19
201.
Pressesjef Jens Nordahl, tlf. 22 01 50 81, mob. 951 36 790.
Informasjonskonsulent Ida Brenden Engholt, tlf. 22 01 50 53, mob. 417 68 158

Nærmere om de valgte stedene (sortert geografisk)
1. Lebesby i Finnmark
Innbyggerne bosatt i Kjøllefjord i Lebesby har ca. 235 km (hver vei) til nærmeste pol i
Lakselv. Lebesby og nabokommunen Gamvik er dermed kommunene i Norge med
lengst reisevei til nærmeste pol.
De to kommunene på Nordkynhalvøya har samlet en befolkning på snaut 2.500. I
sentrum av Kjøllefjord finnes ni butikker: to dagligvarebutikker med noe elektronikk
og interiør, apotek, jernvare/fargehandel, sport med klær og sko, bokhandel med
leker og parfymeriseksjon, kiosk og frisør.
2. Bø i Nordland
Bø er den største kommunen i Nordland uten eget pol. Det bor ca. 2.600 personer i
Bø. Fra Steine til nærmeste pol på Sortland er det ca. 65 km. Straume og Steine har
samlet 12 butikker: to dagligvarebutikker, elektronikk, bokhandel, klær, fargehandel,
interiør, blomster, kiosk og frisører.
3. Inderøy i Nord-Trøndelag
Med sine 6.700 innbyggere er Inderøy den mest folkerike kommunen nord for
Trondheim uten pol. Tettstedet Straumen har vært i rivende utvikling de siste årene
og teller i dag tre dagligvarebutikker, apotek, Nille, slakter, elektronikk, interiør,
blomst og frisør.
4. Fusa i Hordaland
De snaut 4.000 innbyggerne i Fusa har drøyt to mil og en fergetur til nærmeste pol på
Os, alternativt 55 km landfast til Ytre Arna. På Eikelandsosen finnes drøyt ti butikker:
to dagligvarebutikker, apotek, sportsbutikk, jernvare/elektronikk, fargehandel, klær,
sport, interiør, blomst og frisør.
5. Karmsund i Karmøy i Rogaland
De 94.000 innbyggerne på det sentrale Haugalandet (Haugesund, Karmøy, Tysvær
og Sveio) har to Vinmonopolbutikker i sitt område. Målt på denne måten er
Haugalandet området i Norge med flest innbyggere pr. butikk.
Årlig handles det trolig for noe over 3 milliarder kroner i og rundt handelsparken
Raglamyr (inkludert Amanda og Norheim), et handelsområde som pr. i dag er uten
eget pol.

6. Stavanger (uspesifisert) i Rogaland
Stavanger har det siste tiåret hatt markert vekst, både i handel og folketall. Fortsatt er
bydeler med over 10.000 innbyggere og mer enn 300 millioner i årlig handel uten
pol.
7. Flå i Buskerud
På tross av et begrenset antall fastboende har Flå et imponerende kjøpesenter –
Bjørneparken kjøpesenter – med 16 butikker og to spisesteder. Flå ligger rett ved
riksvei 7 og vil således fange opp en del trafikk mellom Oslo og Bergen. I Flå sentrum
finnes også Bjørneparken familie- og aktivitetspark, villmarkssenter og hotell. Det er
ca. 1.500 hytter i Flå i dag, 2.500 nye hytter er under planlegging.
8. Bærum (uspesifisert) i Akershus
Med 120.000 innbyggere er Bærum landets femte største kommune. Flere store
handelssteder i kommunen er fortsatt uten eget pol.
9. Kløfta i Ullensaker i Akershus
Det bor rundt 7.000 personer på Kløfta som har noe over 500 millioner i årlig
detaljhandel fordelt på ca 35 butikker.
10. Oslo Vindern
På Vindern bor det ca. 4.500 personer. Ytterligere 10.000 personer vil være
nærkunder. Det er i dag drøyt 20 butikker på Vindern som har en samlet omsetning
rundt 400 millioner årlig.
11. Oslo (uspesifisert)
Det er flere bydelssentre med til dels betydelige handelsvolumer som fortsatt er uten
egen Vinmonopolbutikk.
12. Karlshus i Råde i Østfold
Råde har drøyt 7.000 innbyggere. I Karlshus sentrum finnes rundt 15 butikker: fire
dagligvarebutikker, apotek, jernvare, to klesbutikker, dyrebutikk, bokhandel, flere
frisører og blomst.
Riksvei 110 mot Fredrikstad går gjennom Karlshus. Råde har også Østfolds nest
største pendlerstasjon (tog) samt mange ferierende hyttegjester, særlig om
sommeren.

