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AS Vinmonopolet - etablering av butikk på Hunstadsenteret
Forslag til vedtak:
Det godkjennes at AS Vinmonopolet etablerer en tredje butikk i Bodø kommune med beliggenhet i
Hunstadsenteret, Hunstad/ Mørkved bydel.

Sammendrag
Proconor AS søker den 28.9.2015 på vegne av AS Vinmonopolet om etablering av butikk i
Hunstadsenteret. Det anbefales at bystyret godkjenner søknaden.

Saksopplysninger
Proconor AS er engasjert av byggherre REN Hunstad AS til å reetablere og videreutvikle
Hunstadsenteret etter brannen i sommer. På vegne av AS Vinmonopolet søkes det om tillatelse til
etablering av butikk i Hunstadsenteret.
Det følger av alkoholloven § 3-3 annet punktum at kommunestyret fastsetter det høyeste antall
utsalgssteder for AS Vinmonopolet innen kommunen og godkjenner deres beliggenhet. I
vurderingen kan kommunen bl.a. legge vekt på antall salgssteder, stedets karakter, beliggenhet,
trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensyn til lokalmiljøet for øvrig, jf.
alkoholloven § 1-7a første ledd første punktum.
Saken har vært sendt for uttalelse hos Salten politidistrikt, Forsvaret v/ Bodø Hovedflystasjon,
Helse- og omsorgsavdelingen og Næring og etableringsavdelingen.

Vurderinger
Politiet har vurdert trafikk- og ordensmessige forhold og har ingen merknader. Det har heller ikke
Bodø Hovedflystasjon.
Helse- og omsorgsavdelingens uttalelse:
Ut fra helse og sosialfaglige hensyn kan det bemerkes at økt tilgjengelighet til alkohol gir økt
forbruk for befolkningen generelt sett. På den annen side er Hunstad/Mørkved en bydel med stort
befolkningsgrunnlag, og tillatelse til etablering av vinmonopol i Hunstadsenteret vurderes ikke å
være urimelig ut fra næringshensyn. Trafikk – og miljømessig vil det være gunstig å etablere lokale

tilbud i bydelen. Etter en helhetsvurdering vil kommunaldirektøren for Helse – og
omsorgsavdelingen tilrå etablering som omsøkt.
Nærings- og utviklingsavdelingens uttalelse:
Bodø er i sterk vekst og dette gir grunnlag for å øke på med et til Vinmonopolutsalg. At det tredje
plasseres på Hunstadsenteret passer med bomønster også i forhold til eksisterende utsalg. Spesielt i
forhold til transport og kjøremønster ved småhandel fra Vinmonopolet.
Et bydelssenter med så mange innbyggere bør inneholde tilbud som det er mye handelstrafikk til,
som post, apotek, matbutikk, minibank mv. Et vinmonopolutsalg er også et naturlig tilbud i et
bydelssenter av denne størrelsen.

Konklusjon og anbefaling
Det anbefales at bystyret godkjenner en tredje butikk for AS Vinmonopolet, med beliggenhet på
Hunstadsenteret, Hunstad/ Mørkved bydel, jf. alkoholloven § 3.3 annet punktum.
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