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Om søknader fra Rema 1000 om midlertidig dispensasjon fra
helligdagsfredloven § 5
Vi viser til henvendelse fra flere fylkesmenn de seneste dagene etter likelydende søknader
fra Rema 1000 om midlertidig dispensasjon fra helligdagsfredloven § 5. Vi viser videre til
Helsedirektoratets brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken 15. mars 2020 og Fylkesmannen i
Rogalands vedtak om dispensasjon fra helligdagsfredloven for butikkene til Rema 1000 i
Rogaland 17. mars 2020.
Helligdagsfredloven § 5 sjuende ledd gir fylkesmannen fullmakt til gi dispensasjon fra
åpningstidsbegrensningene etter søknad. Vilkåret "særlige grunner" ble tatt inn i loven i
2003, som en innstramming av adgangen til å gjøre unntak. Forarbeidene omtaler ikke
hensyn som smittevern og forsyningssikkerhet, men vilkåret "særlige grunner" avskjærer i
seg selv ikke at slike hensyn kan gi grunnlag for dispensasjon.
Når det gjelder forsyningssikkerheten – at folk kan få tak i det de trenger – er det per i dag
ikke grunnlag for å hevde at det er en forsyningskrise. De fleste innbyggere vil ha mulighet i
løpet av ukens seks alminnelige handledager til å få tak i nok mat til å holde gjennom helgen.
Når det gjelder søndagsåpne butikker som et smittebegrensningstiltak, ved at handelen
spres utover i tid slik at det blir færre personer i butikkene samtidig, må de ønskede positive
virkningene veies mot hensynet til blant annet ansattes hvile, renhold, rydding og etterfylling
av varer. Også andre tiltak kan bidra til smittebegrensning, som for eksempel begrensninger i
antall kunder som får adgang til butikken samtidig, samt hygienetiltak.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at den som søker om dispensasjon må representere dem
det søkes om unntak for. Hverken fylkesmannen eller departementet har anledning til å gi
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generelle dispensasjoner. Dette innebærer at en søknad fra Rema 1000 i ett fylke ikke kan
være grunnlag for å dispensere for alle dagligvarebutikker i fylket.
Departementet har derfor kommet til at det for tiden ikke er grunnlag for å gjøre unntak fra
helligdagfredlovens bestemmelser om åpningstidsbegrensninger, som følge av Koronaepidemien. Dersom situasjonen skulle endre seg vesentlig, vil den skjønnsmessige
hjemmelen i § 5 sjuende ledd kunne anvendes til å gi unntak i enkelttilfeller, dersom det viser
seg nødvendig og velbegrunnet.

Med hilsen

Cathrin Stære (e.f.)
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