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Høring – forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker 
 

 
 
VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: 
Kulturdepartementet sendte 27.03.2015 ut høringsnotat om forslag om endringer i helligdagsloven 
for å tillate søndagsåpne butikker. Høringsfristen er 30.06.2015. 
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---forslag-om-endringer-i-helligdagsloven-for-a-tillate-sondagsapne-
butikker/id2403951/.  
 
Kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for 
butikker å ha åpent på vanlige søndager. Påbudet om stengte butikker foreslås opprettholdt for de 
særskilte helligdagene, for høytidsdagene 1. og 17. mai, og for høytidsaftenene påske-, pinse-, og 
julaften fra kl. 16. Av praktiske grunner foreslås det å videreføre dagens unntaksregler for nærmere 
bestemte typer utsalgssteder på de dagene der butikkene ellers skal holde stengt. 
 
Det er i høringsnotatet også tatt inn et alternativt forslag om at beslutningsmyndighet legges til den 
enkelte kommune. Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne ta stilling til om adgangen 
til søndagsåpent i kommunen skal utvides i forhold til dagens regulering, men det forutsettes at en 
eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne medføre innstramming sammenlignet 
med dagens situasjon. 
 
Kommunestyret behandlet 26.3.14 intepellasjon om søndagsåpne butikker. Forslag om at Bærum 
kommunen skal søke om en forsøksordning med søndagsåpne butikker ble på vanlig måte vedtatt 
oversendt Formannskapet, og 23.4.14 vedtok Formannskapet å oversende forslaget til rådmannen. 
 
Rådmannen har i egen sak fulgt opp forslaget om en forsøksordning, saken vedlegges (J post ID 
14/200263). Saken redegjorde for at det med gjeldene lovgrunnlag ikke er anledning til å innvilge 
forsøk og det ble redegjort for næringslivets syn på en slik forsøksordning. Det fremkom at flertallet 
av høringsinstanser ikke ønsket forsøk med søndagsåpne butikker. Formannskapet vedtok 23.4.14 
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at «Arbeidet med en mulig søknad om forsøksordning for søndagsåpne butikker stilles foreløpig i 
bero».  
 
Rådmannen oppfatter spørsmålet om endring av helligdagsloven i hovedsak dreier seg om politiske 
vurderinger av hvorvidt det er ønskelig å kunne ha åpne butikker også på søndager, og videre om 
det er kommunene som eventuelt skal kunne bestemme dette. Rådmannen viser til at spørsmålet 
om søndagsåpne butikker gjennom egen interpellasjon ble gjenstand for en bred debatt i 
Kommunestyret 26.3.2014. Rådmannen legger derfor frem saken uten innstilling. 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Legges frem uten innstilling. 

 
Vedlegg: 
Sak 1011 14 
 
 
Behandlingen i møte 27.05.2015 Kommunestyret 
 
 
Saken ble behandlet sammen med sak 056/15. 

Hilde Arneberg (V) fikk permisjon (kl. 21:00) - 50 representanter 

Marianne Rieber-Mohn (Ap) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret i Bærum avgir følgende uttalelse til regjeringens forslag om endringer i 
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker: 

Komunestyret i Bærum ønsker ikke en lovendring som utvider adgangen til søndagsåpne butikker. 

Dersom Stortinget overlater til kommunene å avgjøre dette, vil kommunestyret i Bærum ikke utvide 
adgangen til søndagsåpne butikker ut over det dagens lovverk tillater. 

Fellesforslag H/Ap fremmet av Bjørn Røtnes (H): 
Bærum kommune mener at reglene i helligdagsloven skal være like over hele landet og fastsettes av 
Stortinget. 

Torbjørn Espelien (Frp) fremmet følgende forslag: 
Bærum kommune stiller seg positivt til å endre helligdagsloven. 

Edvard Olai Brekke Værland (V) fremmet følgende forslag: 
Bærum kommune støtter det alternative forslag om at beslutningsmyndigheten legge til den 
enkelte kommune. 
 

Votering: 
Espeliens forslag fikk 4 stemmer 
Værlands forslag fikk 5 stemmer 
Rieber-Mohns forslag 1. avsnitt fikk 14 stemmer 



 
 

Rieber-Mohns forslag 2. avsnitt fikk 17 stemmer 
Fellesforslaget ble vedtatt med 46 mot 4 stemmer. 

 

 
KST-053/15 Vedtak: 
Bærum kommune mener at reglene i helligdagsloven skal være like over hele landet og fastsettes av 
Stortinget. 

 

 
 
      

 
 

 


