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SAKEN GJELDER: 
Søknad om vinmonopol i Skaun kommune.  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
 
Skaun kommune søker Vinmonopolet AS om etablering av vinmonopol i kommunen. 

 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
Se mer informasjon om etablering av nye vinmonopol her; Åpning av nye Vinmonopol 
(vinmonopolet.no). 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Bakgrunn:  
Skaun kommune har fått innspill fra næringsdrivende og innbyggere som ønsker et polutsalg i 
Skaun kommune. Handelsstanden i tettstedssentrene ønsker dette for å styrke sentrene da et 
vinmonopol trolig vil trekke til seg en større kundemasse som igjen vil gi et større grunnlag for 
handels- og servicevirksomhet og etablering av ny næringsvirksomhet. På bakgrunn av disse 
forespørslene fremmer kommunedirektøren en sak om at Skaun kommune bør søke om å få 
etablert et lokalt vinmonopol.  
 
Om prosessen for å et lokalt polutsalg i Skaun kommune  
Dersom en kommune ønsker et lokalt polutsalg er det kommunen som må ta kontakt med 
Vinmonopolet og sende inn en søknad. Alle kommuner som søker er med i Vinmonopolets 
årlige vurderinger av nye butikker som vedtas hver høst (oktober – desember). Vinmonopolet 
søker kommunen om salgsløyve etter styrevedtaket. 
 
Etter godkjent salgsløyve har Vinmonopolet en tilbudsforespørsel (annonser i lokalpresse etc.) 
om lokaler. Vinmonopolet ser på alle egna lokale som en har fått tilbud om. Etter befaring  
velges det best egnede butikklokalet. Vinmonopolet ønsket en sentral plassering i nærheten av 
annen handel, gode parkeringsforhold, alt på ett plan og god tilkomst for varebilene.  
 
Prosessen med å rigge til ny butikk kan ta alt fra tre til tolv uker. Det er kommunen som skal 
godkjenne lokalet Vinmonopolet har valgt. Kontrakten blir undertegnet etter at tegningene er på 
plass. 
 
Utredninger om kommuner som ønsker polutsalg 
Vinmonopolet analyserer alle kommuner som har tatt kontakt og ønsker et vinmonopol. Når en 
kommune har kontakta Vinmonopolet, gjøres en mer detaljert analyse av kommunen. 
 
Analysen vurderer ulike forhold som kan angitt forventet salg i kommunen. Det er forventet salg 
som avgjør om det er grunnlag for etablering i kommunen, og hvilken butikkategori som er 
aktuell. 
 
Analysene er baserte på fem nøkkelfaktorer: 

https://app.vinmonopolet.no/etablering-av-nye-vinmonopol
https://app.vinmonopolet.no/etablering-av-nye-vinmonopol


 Kjøpekraft 
 Bosetting 
 Avstand til nærmeste pol 
 Tettstad/handelssentrum 
 Ad hoc-faktorer 
 Kjøpekraft 

 
 
Felles for alle etableringer er at Vinmonopolet søker etter lokaler med sentral beliggenhet. Det 
legges særlig vekt på god publikumstilkomst, teknisk standard som møter Vinmonopolets behov, 
samt leievilkårene. 
 
Vinmonopolets rolle og samfunnsansvar  
Vinmonopolet skal sørge for at alkohol omsettes på en ansvarlig måte, samtidig som det skal 
balanseres mot den økende interessen for produktene fra engasjerte kunder. Vinmonopolet skal 
begeistre og skape inspirerende kundeopplevelser, samtidig som skal de skal begrense 
skadevirkningene av alkohol gjennom ansvarlig salg og redusert tilgjengelighet.  Dette er en 
vanskelig balansegang og det er derfor viktig at saken drøftes politisk.  
 
Kommunedirektørens vurdering av saken. 
Et polutsalg som er plassert i nærheten til annen handel og service er viktig for nyetablering og 
utvikling av sentrumsområder. Et polutsalg vil tiltrekke seg mange kunder, som vil ha betydning 
for kundegrunnlaget for annen næringsvirksomhet som ønsker å etablere seg i sentrum av 
tettstedet. Ett senter som kan være en møteplass for befolkningen er viktig for trivsel og 
attraktivitet for stedet.  
 
På den andre siden vil et polutsalg gjøre alkohol mer tilgjengelig og kanskje bidra til økt forbruk. 
I tillegg kan det være personer som ikke i like stor grad tåler å bli eksponert for alkohol i 
nærheten av bostedet. I denne sammenhengen er det viktig å tenke på barn og unges 
oppvekstsvilkår. Det kan imidlertid hevdes at det er tilgjengelig alkohol i vanlig matbutikker på 
tettstedet og at polvarer også er tilgjengelig i tettstedene rundt Skaun kommune.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering kan et polutsalg gi befolkningen et bredere handels- og 
servicetilbud i nærheten av bostedet. Et polutsalg kan bidra til at flere velger å ta all handel i 
Skaun kommune, slik at trafikken inn til Trondheim reduseres. Det foreslås at Skaun kommune 
søker om at Vinmonopolet etablerer et utsalgssted i kommunen. 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
Et økt konsum av alkohol kan føre til skadevirkninger både for enkeltpersoner og for familier.  
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
Det er positivt at de som bor i Skaun kommune kan gjøre alle sine innkjøp der de bor. Dette 
bidrar til mindre transport, som reduserer klimagassutslipp og andre miljøgifter. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ikke relevant.  
 
 
 


