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ADMINISTRATIVT HØRINGSVAR FRA TROMS FYLKESKOMMUNE AV TO
UTREDNINGSRAPPORTER OM DAGLIGVARESEKTOREN
HØRINGSFRIST 15.03.2018
Vi viser til høringsbrev datert 15.november 2017.
Troms fylkeskommune mener på generelt grunnlag at det er viktig med stabile
rammebetingelser for dagligvarenæringen, og anbefaler at det ikke gjøres noe med de allerede
etablerte reguleringene rundt søndagsåpne butikker. Mange av butikkene som i dag har
søndagsåpent er av mindre størrelse og er avhengig av inntekten dette gir for å kunne
konkurrere med de større aktørene. Handelsgrupper som bensinstasjoner og kiosker har hatt
nedgang i omsetning og antall utsalgssteder de siste årene. Dette kan sees i sammenheng med
at dagligvaresektoren har hatt økt omsetning de siste årene som følge av utvidede åpningstider
de siste årene.
Sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv anbefales det at reguleringene om søndagsåpne
butikker vedvarer. Hvis de store aktørene i dagligvaremarkedet skal få muligheten til å ha
åpent på søndager vil de kunne øke sin forhandlingsmakt, som igjen kan føre til økt mulighet
for ensidige handlinger. Ved å beholde eksisterende regulering rundt søndagsåpne butikker vil
derfor behovet for nye tiltak mot ensidige handlinger kunne begrenses.
Videre mener Troms fylkeskommune at dersom det skal iverksettes handelsregulerende tiltak
burde disse senke etableringsbarrierene for nye aktører, og gjøre det lettere for butikker i
distriktet med særlig utfordring tilknyttet varetilgang og kundegrunnlag. Troms
fylkeskommune gir i dag finansieringsstøtte til mindre butikker i distriktet for å bøte på denne
utfordringen.
Politisk behandling ettersendes.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
864870732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

2

Med vennlig hilsen
Anne Hjortdahl
Kst. næringssjef
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