
Filial på Løten 
(Oslo, 14. desember 2007) Med åpningen på Løten i dag skrives et lite 

stykke polhistorie – dette er nemlig Vinmonopolets første filialbutikk. 

- Filialbutikkene vil øke oppslutningen om Vinmonopolet gjennom en mer rettferdig 

geografisk fordeling av butikker. Filialene vil dessuten bidra til å redusere omfanget 

av uregistrert alkoholkonsum, som for eksempel smugling og hjemmebrenning, sier 

adm. direktør Kai G. Henriksen. 

Filialen på Løten  

Butikken på Løten vil ha åpent 4 dager i uken, fra onsdag til og med lørdag. I 

perioden frem mot jul vil det imidlertid være utvidet åpningstid – for nærmere 

informasjon se www.vinmonopolet.no 

Løten vil ha selvbetjening og er Vinmonopolets 222. butikk på landsbasis. Butikken 

fører 190 ulike produkter, hvorav 30 er på lokal liste. 

Filialbutikkene  

Filialkonseptet skal prøves ut på Løten og i åtte andre kommuner: Lom i Oppland, 

Drangedal i Telemark, Luster i Sogn og Fjordane, Vanylven i Møre og Romsdal, 

Namsskogan i Nord-Trøndelag, Lødingen i Nordland, Salangen i Troms og Vardø i 

Finnmark. 

Filialene vil normalt ha et areal på 40 – 60 kvadratmeter, og vil i stor grad benytte 

varelageret til vertsbutikken. Åpningstiden vil være rundt 15 timer i uken. Filialene vil 

driftes av personalet i vertsbutikken, men i noen tilfeller vil man ansette lokale 

medarbeidere. 

Salgsanslaget for filialene varierer mellom 12.000 og ca. 50.000 liter i året. På grunn 

av relativt lange avstander og beskjedne salgsanslag for filialene vil trolig ingen pol 

(muligens utenom vertsbutikkene) rent salgsmessig merke noe til filialene. 

Innen 12 måneder skal filialdriften evalueres av Vinmonopolets styre. Filialer som går 

med underskudd vil bli vurdert nedlagt. 

Vinmonopolets tilgjengelighet  

94 prosent av Norges befolkning bor i dag i en kommune med Vinmonopolbutikk eller 

mindre enn 30 km fra nærmeste pol. 

Ifølge en undersøkelse SynovateMMI gjennomførte for Vinmonopolet våren 2007 er 

88 prosent av Norges befolkning fornøyd med tilgangen på en av Vinmonopolets 

butikker der de bor. 

Løten er Vinmonopolets ellevte butikkåpning i 2007 etter Raufoss, Grønland i Oslo, 

Søgne, Frøya, Ulefoss, Høyanger, Myre, Rygge, Setermoen og Volda. 

http://www.vinmonopolet.no/
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