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Bekkestua Vinmonopol - midlertidig flytting av lokaler i august og september 2019

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet godkjenner at det opprettes et midlertidig utsalgspunkt for det eksisterende
vinmonopolet på Bekkestua.
2. Beliggenheten i Gml. Ringeriksvei 34, 1357 Bekkestua godkjennes.
3. Godkjennelsen gjelder fra og med 18.8.19, til og med 25.9.19.

SAKEN I KORTE TREKK
AS Vinmonopolet ønsker en midlertidig flytting av vinmonopolets lokaler på Bekkestua, grunnet
oppgradering av nåværende lokaler. AS Vinmonopolet foreslår at det midlertidige utsalget skal ligge
i Gml. Ringeriksvei 34, 1357 Bekkestua (se plantegning i vedlegg). Dette er på andre siden av veien
for dagens utsalg, i venstre del av Bekkestua senter, 1. etasje. Behovet for midlertidige lokaler er
estimert å vare ca. 6 uker. Vinmopolet skal deretter tilbake til dagens lokaler i Gml. Ringeriksvei 33,
1357 Bekkestua.
Vinmonopolet opplyser at det er gode parkeringsmuligheter og publikumsadkomst, samt god
løsning for varelevering. Arealet vil være betydelig redusert sammenliknet med dagens vinmonopol
på Bekkestua, med et salgsareal på 111 kvm.
Det følger av alkoholloven § 3-3 at det er kommunestyret som fatter vedtak om vinmonopolets
beliggenhet i kommunen. I og med at første forespørsel kom 4.7.19 og endelig søknad ble innsendt
17.7.19 (vedlagt), var det ikke mulig å fatte beslutning i kommunestyret før sommeren. Rådmannen
anser saken som en hastesak, og anmoder om at det vurderes å benytte kommuneloven § 13 som
hjemler muligheten til at formannskapet kan fatte vedtak.
Politiet og kommunens sosialtjeneste har ingen kommentarer til søknaden.
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Formannskapet har anledning til å vektlegge følgende momenter ved vurdering av vinmonopolets
beliggenhet, jf alkoholloven § 1-7 a, 1. ledd, 1. punktum:
Beliggenhet
Trafikk- og ordensmessige forhold
Næringspolitiske hensyn
Hensynet til lokalmiljøet for øvrig
Rådmannen anser at befolkningstettheten i Bekkestuaområdet tilsier at et vinmonopolutsalg er en
naturlig del av det etablerte servicetilbudet til lokalbefolkningen. Rådmannen anser videre at den
omsøkte beliggenheten er positiv for den øvrige næringen i området, samt for lokaltrafikk I området
rundt.
Rådmannen anbefaler å innvilge søknaden.
Vedlegg:
Bærum kommune - Bekkestua - søknad om mildertidig flytting av
beliggenhet
Kart over senteret - Bekkestua - mildertidige lokaler
Bekkestua Midlertidig-1016-A-01 Utkast-A2 - Interiørplan

4546229
4546231
4546230

DEL 2 – MER OM SAKEN:
AS Vinmonopolet ønsker å etablere et nytt vinmonopol i Bærum kommune. AS Vinmonopolet har i
søknad datert 20.10.16 anmodet om at det nye utsalget skal ligge i Vertshusveien 2, 1353 Bærums
Verk (se plantegning i vedlegg).
Vinmonopolet AS skriver i søknaden at lokalene i Vertshusveien 2 «fremstår som et godt alternativ i
forhold til publikumsadkomst, parkeringsforhold og annen handel, samt at de tilfredsstiller vår
strenge tekniske spesifikasjon, som bidrar til å gi optimale driftsforhold for våre ansatte.
Vareleveringen vil bli svært god, og leievilkårene er tilfredsstillende.»
Alkoholloven § 3-3 sier følgende om opprettelse av nye vinmonopol: «Kommunestyret fastsetter
det høyeste antall utsalgssteder for AS Vinmonopolet innen kommunen og godkjenner deres
beliggenhet.»
I Alkohollovens rundskriv s. 101 utdypes dette:
Det er AS Vinmonopolet, som innenfor rammen, tar stilling til om og i tilfelle hvor det skal søkes om
bevilling til å opprette utsalg. Kommunestyret godkjenner det enkelte utsalgs beliggenhet. Formelt
gis det bare én salgsbevilling for hver kommune selv om det opprettes flere utsalg.
Politiet og kommunens sosialtjeneste har ingen kommentarer til søknaden.
Eksisterende vinmonopol i Bærum kommune er av kommunestyret godkjent på følgende steder:
Bekkestua
Gml. Ringeriksvei 33, 1357 Bekkestua
Fornebu
Snarøyaveien 55, 1364 Snarøya
Kolsås
Rødskiferveien 3, 1352 Kolsås
Sandvika
Leif Tronstads plass 2, 1337 Sandvika
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Østerås

Otto Ruges vei 80, 1361 Østerås

Kommunestyret har anledning til å vektlegge følgende momenter med hensyn til lokaliseringen av
nye vinmonopol, jf alkoholloven § 1—7 a, 1. ledd, 1. punktum:
Beliggenhet
Trafikk- og ordensmessige forhold
Næringspolitiske hensyn
Hensynet til lokalmiljøet for øvrig
Rådmannen anser at befolkningsveksten i området Lommedalen/Bærums Verk tilsier at et
vinmonopolutsalg er en naturlig del av det etablerte servicetilbudet til lokalbefolkningen.
Rådmannen anser videre at den omsøkte beliggenheten er positiv for den øvrige næringen i
området, samt for lokaltrafikken ved at det ikke lenger er behov for transport til Kolsås eller
Bekkestua (dagens nærmeste vinmonopol for Bærums Verk/Lommedalen) for å handle polvarer.
Det følger av alkoholloven § 1-6 1. ledd at bevilling for Vinmonopolets utsalg ikke kan gis til lenger
enn 30.09.2020, da alle bevillinger skal gjennomgås på nytt av kommunen.
Rådmannen støtter etablering av et vinmonopol på Bærums Verk og anbefaler å innvilge søknaden.

