
 

 

 

PRESSEMELDING     

 

Europris ASA         Fredrikstad, 5. juli, 2016 

 

Europris har besluttet å lokalisere sitt nye sentrallager til Moss Næringspark, rett ved Mosseporten. Foreløpig 

estimat på ferdigstillelse er annet halvår 2019. 

«Vi er veldig glade for å ha landet med en fremtidsrettet og moderne logistikkløsning for Europris. Det nye 

sentrallageret vil legge grunnlaget for at Europris kan fortsette å vokse på en kostnadseffektiv måte. Masse hardt 

arbeid gjenstår før vi er i mål, men med dette er Europris sin konkurransekraft styrket i et langsiktig perspektiv,» sier 

administrerende direktør i Europris, Pål Wibe.  

Europris har det siste året brukt mye tid på å analysere og evaluere hva slags lager selskapet skal ha i fremtiden og 

hvor det skal ligge. Det er et omfattende arbeid som ligger til grunn for beslutningen som nå er fattet. Det har blitt 

sett på en rekke økonomiske og mer kvalitative faktorer, og vurdert hva som er best for Europris i et langsiktig 

perspektiv. Skal Europris fortsette å ha fremgang og suksess er selskapet avhengig av at det får på plass en effektiv 

vareforsyning fra fabrikk til kunde. De viktigste kriteriene for valg av lokasjon har vært riktige prosjektkostnader, et 

moderne og kostnadseffektivt bygg og en rasjonell layout, samt nærhet til både havn og til butikkmassen. 

Etter en lengre prosess har Europris valgt å inngå en leieavtale med eiendomsselskapet Fabritius Gruppen AS som vil 

bli eier og ansvarlig for byggingen av det nye sentrallageret i Moss Næringspark. Bygget, som vil bli et av Norges 

største lagerbygg, får en størrelse på ca. 60.000 m2, bestående av et tradisjonelt lager på ca. 46.500 m2, et høytlager 

på ca. 10.000 m2, samt kontorer og servicearealer på ca. 3.000 m2. Det er planlagt ca. 250 arbeidsplasser i bygget.  

Avtalen forutsetter en omregulering av tomten  

For ytterligere informasjon, kontakt: 

 
Pål Wibe      Martin Bjørklund 
Adm.dir., Europris ASA     Direktør for Konsernprosjekter og IR, Europris ASA 
Telefon: +47 99119891     Telefon: +47 48405197 
paal.wibe@europris.no     martin.bjorklund@europris.no  
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