
 

 

 

 

 

 
Skaun Kommune 
v/ Randi Schrøder 
(Vår ref: 22/529-4/RSC) 
 
 
Tilsvar på etterspurt dokumentasjon til søknad om bevilling av salg av alkoholholdig drikke 
gruppe 1 – ref: 22/529-4/RSC 
 
Viser til deres tilsvar på vår søknad om midlertidig salgsbevilling av alkoholholdig drikke gruppe 1 i perioden 
uke 8 til uke 42 i 2022 for Best Børsa AS. Vi setter pris på deres raske saksbehandling så langt og har forsøkt 
etter beste evne å innhente dokumentasjon og samtidig redegjøre for deres spørsmål ifbm vår søknad. 
 
Best Børsa AS har allerede en kategorifordeling i butikk hvor inntektene fra drivstoff kun er å anse som et 
supplement til inntektene fra salget i butikk. Når vi ser utviklingen i markedet med stadig fallende andel fossil 
bilpark så forventes inntektene fra drivstoff å falle ytterligere de nærmeste årene (kilde: www.ssb.no – salg av 
petroleumsprodukt). 
 
Nedenfor er et estimat for forventet omsetning for 2022 for Best Børsa AS. Utover kategorien dagligvarer har vi 
benyttet våre salgstall / volum for året 2021. For kategorien dagligvare har vi estimert forventet omsetning 
basert på salg hittil, erfaring fra Best-kjeden med tilsvarende lokasjoner og innsikt fra vår leverandør ASKO. 
Som man leser av tabellen under utgjør ikke drivstoff en stor andel av inntektene til Best Børsa AS. Vi forventer 
at dette vil falle ytterligere i 2022. Både pga. generell nedgang i drivstoffmarkedet / overgang til elektriske 
alternativer og at butikken sin omsetning stadig øker, herunder spesielt på matrelaterte kategorier og forventet 
omsetning på matprodukter. For at vi skal lykkes med sistnevnte er det helt avgjørende at vi får et fullverdig 
sortiment som også inkluderer salg av alkoholholdig drikke i gruppe 1. Får vi ikke dette på plass tror vi at 
kundene velger andre alternativer – og da alternativer utenfor Skaun Kommune.  

 

 
 
Best er en kjede eid av forhandlerne lokalisert i Norge med 128 utsalgssteder hvor fokus er å ta ut det lokale 
potensialet der hvor den enkelte forhandler er. Best har derfor mange forskjellige type lokasjoner; alt fra 
tradisjonelle bensinstasjoner, kafeer og gatekjøkken til lokasjoner som primært er å anse som butikker som 
selger dagligvare. Av eksempler i Best-kjeden som både har dagligvare og drivstoff på samme lokasjon kan vi 
nevne for eksempel Best i Selbu, Best på Tollå og Best på Skaidi. På Best Sistranda og Best Bjørgen finner man 
en annen variant hvor man driver drivstoffpumper på utsiden og COOP som driver butikken. Hos noen av våre 
konkurrenter kan vi for eksempel nevne YX på Bromma og Circle K på Reine.  
 



 

 

 

 

 
 
 
Alle disse lokasjonene har et fullverdig dagligvaresortiment samtidig som det selges drivstoff på utsiden. Dette 
er kun noen eksempler på utsalgssteder som kombinerer salget av drivstoff og dagligvarer på samme lokasjon.  
Ønskes ytterligere informasjon så skal vi selvfølgelig etter beste evne bistå kommunen i å innhente informasjon 
ved behov.  
 
Vedr. endringene på Best Børsa har vi gjort en større ombygging av butikken hvor 70 % av butikklokalet er 
dedikert til dagligvarer. Vi har også satt opp tydelige bannere som viser at vi nå selger dagligvarer og gått til 
anskaffelse av uniformer med tydelig budskap. Vi ser også av butikkomsetningen etter første uke at budskapet 
er godt kommunisert og kjent i lokalområdet. For at vi skal nå vårt mål og kunne drifte vår satsing på en 
forsvarlig måte er det viktig at vi får på plass tillatelse til å selge alkoholholdig drikke i gruppe 1. 
 
Avslutningsvis vil vi også fremheve hvor viktig det er med et fullverdig dagligvaretilbud i kommunen for at 
omsetning og kundemønster ikke flyttes ut av kommunen. Vi er nå eneste salgssted i bygda for dagligvarer og 
drivstoff. Best Børsa ønsker å ta en posisjon som en ansvarlig aktør som både tar vare på arbeidsplasser og 
sikrer et godt tilbud til våre innbyggere. Vi har den første uken også sett at flere eldre og andre med begrenset 
bevegelighet og/eller tilgjengelighet har benyttet seg flittig av vårt tilbud. Det må påpekes at det har blitt 
etterspurt av flere et fullverdig tilbud som da også inkluderer salg av alkoholholdig drikke i gruppe 1.  
 
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker en omvisning hos oss eller har andre uavklarte spørsmål. Vi vil gjøre 
vårt ytterste i å bistå ved behov i denne prosessen. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Best Børsa AS 
v/ Terje Lillesand 
 
 

  

 

 
 

 
        


