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HØRING – FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE 

SØNDAGSÅPNE BUTIKKER. 

 

Vi viser til Deres brev av 30.03.2015 med vedlagt høringsforslag. Saken ble behandlet i 

Ålesund Bystyre 18.06.205, By-sak 83/15 og det ble fattet følgende vedtak: 

 

“Ålesund bystyre mener det er tilstrekkelig adgang til søndagshandel i dagens ordninger 

og støtter derfor ikke de foreslåtte lovendringene, verken primærforslaget eller 

sekundærforslaget. Det er ikke behov for liberalisering som legger til rette for mer 
søndagshandel utover det dagens regelverk gir adgang til. 

Ålesund bystyre mener tvert i mot at dagens grenser for kommersiell handel på søn- og 

helligdager bidrar positivt til å bevare disse dagene som annerledes dag enn vanlige 

hverdager. Søndagen er en viktig felles fridag og hviledag, det er en klar samfunnsverdi 

å videreføre søndagen som en annerledesdag for befolkningen. 

Ålesund bystyre mener regjeringens forslag til liberalisering vil ha negative 
konsekvenser for familieliv, arbeidsliv og ikke minst kulturliv og frivillig sektor. 

Når det gjelder departementets sekundærforslag om å la kommunene selv avgjøre 

omfanget av søndagshandel - er det et dårlig forslag da vi mener at vurderingene av 

søndagshandel må gjøres i et nasjonalt perspektiv. Det er viktig at hele Norges 

befolkning får beholde søndagen som en annerledes dag også i framtiden.” 

 

Saksutredningen følger vedlagt. 
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