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Høringssvar - forslag om endringer i helligdagsloven  
 
Hamar biskop og bispedømmeråd går sterkt imot å endre «helligdagsloven» for å tillate 
søndagsåpne butikker. 
 
I tusen år har søndagen vært med å lage skille mellom helg og hverdag, og skapt struktur i 
menneskers liv. Hviledagen gir tid til kirkegang, friluftsliv, sport, avkobling og samvær med 
familie og venner. Dette gir overskudd og er viktig for folkehelsen. 
 
Hamar biskop og bispedømmeråd vil peke på at søndagsåpne butikker kan få uheldige 
konsekvenser, blant annet ved at: 

 Ansatte i lavlønnsyrker som butikkmedarbeidere, renholdere og 
transportarbeiderbransjen får dårligere arbeidsforhold 

 Familieliv og samvær med venner får dårligere vilkår 

 Det skapes større transportbehov, energiforbruk og klimautslipp 

 Små butikker i byene og økonomisk sårbare butikker i distriktene får tøffere 
konkurranseforhold 

Det blir ikke bedre om det er opp til kommunene å avgjøre søndagsåpne butikker i sin 
kommune. Markedskreftene vil tvinge frem søndagshandel av frykt for handelslekkasje til 
nabokommuner. Det vil heller ikke være reell valgfrihet for den enkelte butikkeier fordi denne 
vil kjenne seg tvunget til å holde åpent når konkurrentene har det, for ikke å tape 
markedsandeler.  

Hamar biskop og bispedømmeråd opplever at søndagsåpne butikker vil være et brudd med 
viktige fellesskapsverdier i vår kultur. Vi ønsker å verne om søndagen som annerledesdag med 
tid til familie, samvær, friluftsliv m.m. 
 
Hamar biskop og bispedømmeråd ber regjeringen la være å gjøre endringer i 
«helligdagsloven». 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Siv S. Birkeland e.f.  
stiftsdirektør Freddy Knutsen  
 kirkefagsjef  
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