
                                                                                                  
 

Circle K tar utfordringen som Norge står overfor på største alvor 

Circle K har et særskilt ansvar for å hjelpe myndigheten med å begrense smitte av 
corona-viruset. Bensinstasjoner og drivstoff er definert som en kritisk 
samfunnsfunksjon, derfor stilles det strenge krav til oss til hvordan vi opptrer i den 
vanskelige situasjonen hele Norge er i. 

Selskapet har etablert krisestab, og følger kontinuerlig opp aksjoner og tiltak. Det er 
krevende, situasjonen endrer seg fra time til time, og vi gjør det vi kan for å fange opp 
innspill og videreformidle pålegg og anmodninger fra nasjonale og lokale myndigheter. 
Dette gjelder hele vår verdikjede fra innforsyning til kunde.  

 

Konkrete tiltak for å sikre leveranse av drivstoff: 
• Vi har god tilgang på produkter fra flere leverandører 
• Vi har i samarbeid med våre transportører utarbeidet handlingsplaner 
• Det er utarbeidet Back-up-planer ved vår logistikkavdeling  
• Circle K holder høyt lagernivå av drivstoff på terminaler og stasjoner 
• Følgende tre kategorier har prioritet ved begrensinger på produkt: 

o Kunder som påvirker liv og helse for mennesker og dyr 
o Leveranser til offentlig kommunikasjon 
o Motorvei-stasjoner og store stasjoner i byer 

 

Circle K har følgende fokusområder: 
• Forebygge spredning av smitte blant kunder og ansatte 
• Sikre trygg drift på alle stasjoner og kontorer 
• Sikre forsyninger av drivstoff til kritisk infrastruktur i Norge 
• Sikre vareleveranser til stasjoner inkl. rengjøringsmidler o.l. 
• Sikre god kommunikasjon 

 

Vi er en del av den kritiske infrastrukturen for å sikre forsyninger av mat, medisiner og 
drivstoff. Vi skal bidra til at folk fortsatt kan komme seg på jobb for å ivareta liv og helse, 
og landets sikkerhet.  

Circle K har i løpet av de siste dagene innført flere smittereduserende tiltak og innskjerpet 
rutinene. Våre allerede strenge rengjøringsrutiner er ytterligere innskjerpet. Vi er ekstra 
påpasselige med rengjøring på alle berøringsflater om det er ute eller inne, - 
kaffemaskinene, pumpehåndtakene, toaletter, betalingsterminaler vaskes enda flere 
ganger pr. dag enn vanlig. 
Vi ber våre kunder om å bruke hansker ved fylling av drivstoff. 
 
Behovet for informasjon er stort, og vi gjør vårt ytterste for å holde deg oppdatert rundt 
aksjoner og tiltak. 
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Salgssjefer pr. fylke: Område: Mobiltlf: E-mail 
    

Ina Therese Hoogerdijk Østfold/Akershus (Follo) 951 22 469 inahoo@circlekeurope.com   
 

Sedir Hataee 

 

Oslo/Akershus 

 

940 840 19 

 

SEDHA@circlekeurope.com 

 

Per Åge Utengen 

Kristiansen  

 

Buskerud/Vestfold/Telemark 

 

905 61 717 

 

PAUK@ circlekeurope.com  

 

Tore Dystvold 

 

Hedmark/Oppland 

 

911 25 252 

 

tore.dystvold@circlekeurope.com  
    

Morten Skretting Rogaland/Agder 959 84 519 morten.skretting@circlekeurope.com 

Svein-Erik Svendsen 

 

Hordaland/Sogn og Fjordane 

(Syd for Førde)  

908 87 452 NOSSV1@ circlekeurope.com 

Svein Lystad 

 

Møre og Romsdal/Sogn og 

Fjordane (nord for Førde)  

911 25 627 NOSVL8@ circlekeurope.com 

Håvard M. Johansen 

 

Trøndelag/ Nordland (Syd) 

(Syd for Saltfjellet) 

952 89 437 NOHMJ1@ circlekeurope.com 

    

Willy Andre Stiberg 

 

Troms/Nordland (nord)/ 

Svalbard  

913 51 935 NOWAS6@ circlekeurope.com 

Per Tore Nilsen 
 

Finnmark Nordland (midt)  
913 62 013 NOPTN8@ circlekeurope.com 

 

       

     Bestilling av kort:                            stordh@circlekeurope.com 

 

 
Bulkprodukter:   Landsdekkende telefonnummer for bestilling på telefon;  

Ring: 810 02 002  >>  Tast så inn postnummeret for leveransen og dere blir satt over direkte til 
lokal distributør  

 
      

      Circle K Kundesenter:                          sks.bedrift@circlekeurope.com 
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