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Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker! 

 

Selv er jeg en driver i en av Norges dagligvarebutikker. Mitt synspunkt deles 

nødvendigvis ikke av den bedriften og skal på ingen måte knyttes opp i mot denne. De 

uttalelser jeg kommer med her er kun basert på engene uttalelser og meninger. Det er 

viktig for meg å påpeke at selv om bedriften kan ha en annen mening eller lik mening 

skal de ikke knyttes sammen.  

 

Når har jeg vert i dagligvarehandelen i snart 16år. Å husker selv da vi gikk fra å kunne 

holde åpent fra kl 18 til 20 på lørdager nå gjelder heller ikke dette. Da jeg var liten måtte 

vi handle før kl 18 på hverdager og kl 20 på Torsdager. Ganske utrolig å tenke på så 

hadde vi også da nok mat i hus og hjem. 

 

Men dette er et spørsmål og sak som er større en hva vi noen kan forestille oss. For å 

kunne trekke en riktig konklusjon må man se på både fordeler og ulemper knyttet til 

dette. Jeg har prøvd lenge å se for meg hva som er bra og hva som er dårlig for å 

kunne mene noe om saken.  

 

I dag har de aller fleste butikker åpent 7-23 og til 21 på lørdager + at vi har brustabu og 

bensinstasjoner rundt om i landet som har åpent nesten 24/7 dvs at en matvarebutikk 

har åpent 16timer hver dag eller 94t pr uke eller 376t pr mnd.  

Et av begrunnelsene for ønske for en ekstra dag åpent er å la forbrukeren kunne handle 

når det passer seg for å kunne rekke alt. Med tanke på egen jobb, barn, trening osv.  

Hver uke Mandag-Lørdag inneholder 144timer dvs 24timer hver dag.  



I dag har du altså 24-16timer=8timer pr dag du ikke kan handle i en dagligvarebutikk 

eller i en annen butikk. Så må vi selvsagt legge med søndag på 24timer så pr uke har 

du 74timer pr uke du ikke har anledning til å handle på. (må medregne litt kortere 

åpningstid lørdag) 

Trenger du virkelig 12timer ekstra på å handle i Norge? 

 

Noen sier at de som jobber natt eller skift må ha anledning til å handle. Ja er ening i det. 

Men dette kan komme som en overraskelse: Det er mulig å handle FØR eller ETTER du 

er ferdig på jobb. Forskyver du treninga, tvetittinga, pc spillinga eller noe annet er alt 

mulig. Du må i likhet med de som driver butikker prioritere din hverdag for å få mest 

mulig ut av den.  

Nå er ikke dette noen utforing slik jeg ser det. Da vil jeg heller rette søkelyset mot andre 

deler av samfundet som vi har mere behov for en akkurat muligheten til å handle mat 

noe som vi ikke kan styre eller kontrollere. Legekontor har åpent 8-15 Nav har åpent 8-

1530 Vegvesnet 8-1515 Jeg ville heller sett på muligheten for å tilpasse disse plassene 

til det norske folk. Som faktisk alltid sliter med å komme seg på disse plassene på 

møter og avtaler som alltid ikke passer. Eller at det alltid er kø og lang ventetid. Tenk 

hvor effektiv NAV hadde blitt med åpningstid til kl 18? 

 

Ja nå sporer saken litt av men prinsippet er det samme. Skal noen ha åpent for å dekke 

noens lille behov for ikke å kunne slappe av eller ha en ekstra fridag? 

 

I dag har min arbeidsplass stengt på Søndager og det er jeg glad for. Men jeg er likevel 

på jobb for å forberede neste uke som starter på Mandag. Om dette går igjennom vil jeg 

være en av de som står på jobb den første søndagen å åpner butikken sammen med 

person som jobber 11t i uka og kun på søndag. Hvorfor? Jo fordi jeg vet at 

konkurrenten nede i gata vil gjøre det samme. Jeg kan ikke la han få en ekstra dag med 

omsetning for å vinen kunden. Det er små marginer i butikk uansett om du selger klær, 

bøker eller matvarer. Å den personen som kun jobber søndager ja han/hun vil kun få flat 

lønn fordi han/hun ikke jobber nok til å få tillegg. Nå tror du sikkert at jeg er kynisk som 

skal utnytte muligheten. Svaret er både ja og nei. For om jeg har en på jobb som får 

tillegg vil fortjenesten forsvinne i lønn til den ansatte. Å til slutt ender det med tap. av 



100kr sitter jeg hvis jeg er heldig igjen med 2kr i fortjeneste om alt går 100% etter boka. 

Å det vet alle sammen at det ikke alltid gjør. Mister du ned et syltetøyglass til 100kr må 

du da selge varer for kr 10 000kr for å tjene inn den 100lappen. Så små marginer er det 

ute å går. Bare regn på det. Trenger du å vite mer kan dere sikkert snakke med kjedene 

og de vil bekrefte marginene.  

 

Vel nå litt videre. Om jeg skal holde åpent vil også andre holde åpent tenker jeg. Store 

varesenter vil holde åpent. Men hvordan skal jeg komme meg dit? Jo med buss. Hvem 

skal kjøre bussen? Når jeg er å handler eller noen handler hos meg vet jeg at det alltids 

finnes en eller flere uærlige skjeler i landet som ikke er villig til å betale for varen. Hvem 

skal sørge for sikkerheten? Regner med det blir vektere. Politiet har det litt roligere på 

søndager vil jeg anta da de fleste oppholder seg hjemme eller i fjellet. Men hvor er alle 

nå på søndager? Jo enten på jobb eller i butikker å handler. Eller stjeler osv.  

Lørdager er en fin dag å gå ut på byen for både studenter og andre. Selv foretrekker jeg 

lørdager da jeg har fri på Søndager. Men når skal jeg gå ut på byen nå? Da må jeg ta 

det en annen dag i uka. Hva vil skje med helgefylla? Den vil forskyve seg til også resten 

av uka basert på når folk jobber og har fri. Tror det vil bli mer uro bråk og rot i byene når 

det er fest hver dag hele uka.  

 

Glem ikke at når butkker skal fylles med mat eller noe annet må det mere strøm til. Det 

må stekes brød/småvarer og andre ting og ikke alt selges. Så her vil det resultere i økt 

kasting av matvarer. Det er hverken vi naturen eller folk tjent med. 

 

Selv om jeg jobber søndager og at mange andre jobber søndager for å holde Norge i 

gang mener jeg bassert på disse punktene at dere på ingen måte må gå inn for å slippe 

opp til mer søndagsåpent. Jeg mener det allerede er gått for langt og heller bør 

begynne å snu trenden med å tvinge plantasjen til å også holde stengt. Plantene klarer 

seg faktisk 1 dag uten salg! Kanskje ikke uten stell men den klarer seg pent uten salg 

på en dag. Uansett Tusen takk til alle sammen som er på jobb denne søndagen og 

holder pulsen igang på en sovende kjempe som Norge. 

 

Å ja ikke glem de som tjener penger i dag på at du ikke handlet i løpet av de andre 



timene i uka. Ja de kan faksik for min del bare tjene de pengene på brustabu og 

bensinstasjon for det er ikke verdt det for oss andre å ha muligheten. Fortjenesten for 

de vil totalt forsvinne når andre også har åpent. 100/2 = 50 som jeg sier. Har en åpent i 

dag vil han tjene 100kr har 2 åpent vil han tjen 50. Har 4 åepnt vil de tjene 25 osv. Er 

det noe å tjene på det da? 

 

Til slutt vil jeg påpeke noe enkelt og jeg kommer med lave tall slik at alle kan forstå hva 

det dreier seg om.  

La oss anta at jeg har 100kr å handle for hver uke.  

Da har jeg et budsjett som vil se slik ut pr uke 

- Mat 20kr 

- Transport 50kr 

- underholdning 10kr 

- Klær 10kr 

- Diverse 10kr 

Uansett hvordan du snur og vender på budsjettet er lønna til forbruk likevel 100kr.  

Så en dag ekstra vil ikke bidra til økt handling. Den vil bare forskyve handlemønsteret 

litt dit jeg egentlig ikke vil. Nettopp mot Søndag 

 

Så helt til slutt. Min søndag er såpass verdifull og det bør også din være at du og andre 

i stortinget/regjering ikke ødelegger denne dagen. Vi som samfunn og medmennesker 

trenger denne ene dagen på å hente oss inn. Dagene består av alt for mye stress, mas 

og kjøpepress allerede. Vær så snill å hør på folket.  

 


