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Søknad om salgsbevilling for alkoholholdige drikkevarer i gruppe 1 
 

På vegne av virksomheten Best Børsa AS søker vi med dette om salgsbevilling for alkoholholdige 

drikkevarer i gruppe 1. 

 

I det følgende gir vi utdypende bakgrunnsinformasjon av relevans for kommunens behandling av vår 

søknad.  

I henhold til alkohollovens bestemmelser kan salgsbevilling for alkoholholdige drikkevarer i gruppe 1 

bare gis med bakgrunn i kommunalt vedtak om salgsbevilling. Videre er det gjennom loven stilt krav 

om at salgsbevilling må knyttes til et bestemt areal, og at bevillingen må knyttes til et driftskonsept.  

Best Børsa har tidligere vært drevet som en tradisjonell fullservice bensinstasjon. I forbindelse med 

ombygging av den lokale Coop butikken på Børsa har vi valgt å endre vårt konsept til også å tilby et 

stort utvalg dagligvarer. Vi mener det er viktig å ha et fullverdig dagligvaretilbud lokalt slik at folk 

slipper lengre reisevei for å handle. Et tilbud er også viktig for å opprettholde aktiviteten hos annen 

næringsvirksomhet i området samt bidra til at det geografiske handlemønstret ikke endres 

permanent til utenfor Skaun kommune.  

Best Børsa bygger derfor om butikken og utvider sortimentet med 1500 dagligvarer i egen del av 

lokalet, vi vil tilby alle de mest solgte dagligvarene inkludert frukt, grønt, kjøtt og brødvarer. For at vi 

skal kunne gi et komplett og relevant sortiment til kundene må vi også kunne tilby alkoholholdige 

drikkevarer i gruppe 1.   

Best Børsa AS vil oppfylle alle krav i henhold til alkoholloven med tilhørende forskrifter for å få 

salgsbevilling. Vi kan ikke se at det er forhold i gjeldende lovverk som er til hinder for at søknaden 

skal kunne godkjennes med utgangspunkt i de nasjonale alkoholbestemmelsene. 

Presisering relatert til alkoholforskriftens paragraf 3-4 

Det presiseres at vår vurdering som gjengitt over henger sammen med måten bensinstasjoner er 

definert på i henhold til alkoholforskriftens paragraf 3-4. For at eventuelt avslag på søknad om 

salgsbevilling skal kunne begrunnes med utgangspunkt denne bestemmelsen, må det påvises at 

virksomheten i det vesentlige har omsetning av bensin, olje og andre varer som er nødvendig for drift 

eller vedlikehold av motorkjøretøyer. Vi kan ikke se at dette fremover vil være tilfelle for Best Børsa 

AS. Dette ettersom virksomheten i realiteten er å betrakte som en bensinstasjon med et stort utvalg 

dagligvarer. Salg av drivstoff vil kun være en bi-inntekt.  
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Vår vurdering henger nært sammen med følgende forhold: 

• Virksomhetens vareutvalg er nært sammenfallende med hva som tilbys av 

sammenlignbare dagligvarebutikker i distriktene. Best Børsa tilbyr sine kunder i all hovedsak 

dagligvarer i form av ernæringsvarer, husholdningsvarer, matvarer tilpasset behov for videre 

tilberedning (varmmat) og mineralvann, på samme måte som andre bensinstasjoner. I tillegg 

tilbys også andre kategorier som er identiske med de som tilbys av de mer tradisjonelle 

aktørene i dagligvarebransjen, som eksempelvis iskrem, snacks, snop, tobakk og lesestoff. Vi 

kan ikke se at virksomheten dekker andre forbrukerbehov enn de som dekkes av andre 

dagligvareaktører. Måten behovene dekkes på, er også sammenfallende med hva som er 

tilfelle for andre tilbydere av dagligvarer som kombinerer dette med salg av drivstoff.   

 

• Virksomhetens samlede omsetnings- og fortjenestebidrag vil fremover henge nært 

sammen med dagligvareutvalget (matvarer, ernæringsvarer, husholdningsvarer) som tilbys 

kundene. Ut fra tilgjengelig oversikt over omsetning- og fortjenestebidrag per varekategori, 

vil man se at dagligvarekategoriene fremover vil utgjøre en større andel av omsetningen.  

Dette styrker etter vår mening ytterligere argumentasjonen om at Best Børsa fremst vil være 

å betrakte som en bensinstasjon med et godt dagligvareutvalg og fungere som en nærbutikk 

når Coop butikken er under ombygging 

  

• Basert på en helhetlig vurdering av hva Best Børsa fremstår som, er det på det rene at 

virksomhetens totalkonsept er identisk med hva som er tilfelle for andre bensinstasjoner 

med utvidet dagligvaretilbud. Vi er kjent med at flere bensinstasjoner i distriktene fungerer 

som den lokale nærbutikken slik at man har et tilbud lokalt og ikke er tvunget til å reise over 

lengre distanser for å kjøpe nødvendige varer. Ifølge en oversikt innhentet av vår hoved- og 

arbeidsgiverorganisasjon Virke har også over 100 nærbutikker rundt omkring i landet 

kombinasjonssalg av dagligvarer og drivstoff av samme årsak.  

 

Avslutningsvis: Dersom det er ønskelig med en nærmere dialog om søknaden legger vi gjerne til rette 

for dette i form av en befaring eller lignende for kommunens administrasjon og aktuelle folkevalgte.   

 

Børsa 21.02.2022 

 

Terje Lillesand 

Daglig leder 
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