
 

 

 Europris på Nanset 

bygger om, fornyer 

og «blir veldig fin»  
Lettere å finne flere av tingene du ikke 

visste du trenger, mener butikksjefen  
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 271 lavprisvarehus over hele landet. 

Forretningene selger alt fra dagligvarer til jernvarer, dyrefor, vaskemidler, lys, servietter, 

smågodt, oppbevaring, kjøkkenutstyr, tekstiler, garn, alt til sesongene og mye annet. 35 

millioner kunder handlet i 2021 hos Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. 

Kjeden omsatte i 2021 for 8,6 milliarder kroner, har over 2700 medarbeidere og gikk på børs 

i juni 2015. Hovedkontor ligger i Fredrikstad og hovedlager i Moss. 

 
Europris-butikken på Nanset i Larvik er en av de aller største i den landsomfattende kjeden 

som i år kan markere 30-års-jubileum. Med en salgsflate på 1409 og totalt 1750 

kvadratmeter, har det vært mye plass å boltre seg på. -Ombyggingen og fornyelsen gjør 

butikken enda mer åpen enn før, og lettere å finne fram i, sier butikksjef Svein Johnny 

Tvervåg. -Kundene vil nå lettere finne mange av de varene de ikke visste de trenger, men 

som de fleste trenger.  Fredag åpner han og de 12 medarbeiderne det som blir Norges nyeste 

og mest moderne Europris-butikk. – Vi har fått en butikk med det siste av det siste, og jeg 

synes butikken blir veldig fin, og håper kundene er enige i det.  

 

- Med denne oppgraderingen er vi godt skodd til å fortsette den spennende utviklingen for 

Europris i et varehus smekkfullt av produkter. Høyt varetrykk – og rett vare til rett pris, er en 

rettesnor for oss når vi skal leve opp til Europris-slagordet «Mer til overs». 

Svein Johnny Tvervåg avslører at kundene på Nanset er veldig glade i smågodt. Han forteller også 

at disse har ekstra grunn til å glede seg til åpningen. 

-Alt smågodtet er helt nytt og dermed ekstra ferskt. Dessuten er prisene enda bedre enn vanlig, 

med 9,90 for hektoen lørdag. 

 

Handleopplevelsen blir større  

Butikksjefen medgir at han har vært veldig spent på hvordan den nye butikken skulle bli, og den 

er blitt like bra som han hadde håpet og ventet - og enda litt til. 

- Nå blir det mye bedre eksponering av varene. Handleopplevelsen blir også større i den butikken 

vi nå åpner, sier Svein Johnny Tvervåg. 

Han kom til Europris som franchisetager på Liertoppen i 2006, og fortsatt som butikksjef da 

Europris overtok butikken selv i 2013. I 2018 ble han så butikksjef på Nanset. Før Europris jobbet 

han både i Kiwi og Rimi og pendler nå daglig mellom Larvik og hjemstedet Holmestrand der 

kona er daglig leder i en blomsterbutikk. 

 

 

 



 

 

Kaffe, kaker, rød løper og gode åpningstilbud   

Fredag blir det både rød løper, kaffe, kaker og gode åpningstilbud i butikken.  

-Dessuten blir det masse godis til kundene og konkurranse i butikken, sier butikksjefen som ellers 

opplever at kundene i tillegg til smågodt og andre godsaker er mest opptatt av dagligvarer, 

interiør, fritidsutstyr og hagemøbler. 

-Vi har også frysedisker med matvarer fra Iceland, og dette har vært så vellykket at godt mottatt at 

dette tilbudet vil vi fortsette med, sammen med mange andre gode ekstra-tilbud. Dette blir bra og 

ser veldig lovende ut, sier Svein Johnny Tvervåg nå rett før det fredag braker løs med den store 

åpningen. Vi har vært stengt siden Påskeaften, og nå gleder vi oss alle til å komme i gang igjen for 

fullt. Jeg har 12 flinke medarbeidere som har stått på fra tidlig til sent helt fra Påskeaften, og som 

nå gleder seg til å se alle faste og nye kunder igjen. 

 

Fire nye åpnet, fem flyttet i nye lokaler og elleve utvidelser eller moderniseringer  

Europris-kjeden åpnet i 2021 fire nye butikker, gjennomførte fem relokaliseringer og fem 

utvidelser, mens seks butikker ble bygget om og modernisert. 

  

Vokser mer enn markedet  

Etter den eventyrlige veksten i 2020 hvor totalveksten ble 27,8%, hadde kjeden i 2021 en 

vekst på 2,2%. I samme periode hadde butikkhandel innen bredt vareutvalg en tilbakegang på 

0,6% (SSB tall fra Virke). Europris har hatt vekst hvert eneste år de siste 29 årene. Den årlige 

kunde- og markedsundersøkelsen viser at kundene er fornøyde og Europris har hatt fremgang 

på viktige parametere som pris persepsjon, kampanjer, produkt kvalitet, kundeopplevelse og 

service. Europris vil fortsette å oppgradere både butikker og kategorier, samt relokalisere og 

åpne nye butikker for å fortsette å tilfredsstille kundene i årene som kommer.  

 
For ytterligere informasjon kontakt Jon Boye Borgersen – Direktør Konsept, kategori og 

markedsføring, telefon 900 16 995, jon.boye.borgersen@europris.no, eller butikksjef Svein 

Johnny Tvervåg, telefon 48995064, epost EP 441@europris.no. Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no .  

 

 



 

 

 
 

 

Billedtekst: Europris-medarbeiderne klare for gjenåpningen på Nanset fredag. Bak fra 

venstre: Hilde Mathisen, Patrick Himberg, Torunn Pedersen, Thea Pedersen, Maylen 

Gaarder, Janne Tangen, Unni Saga, Kristian Franzen og butikksjefen Svein Johnny 

Tvervåg. Foran fra venstre: Liv Ragnhild Major, Edmalyn Kamonen, Daniella Vestby og 

Hege Kristiansen. 

 
 


