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Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate flere søndagsåpne butikker! 

 

Jeg vil beholde søndagen som en annerledes dag. En dag jeg kan bruke til  

noe annet enn arbeid. En dag hvor de fleste andre også har fri. En dag fri fra handel. En 

dag hvor alt går litt saktere enn de seks andre dagene i uka.  

 

Jeg vil ha en dag som er unik. En dag som har egenverdi. En dag jeg kan bruke til 

søndagstur og søndagsmiddag, til de gode samtalene og bøkene, til frivillig arbeid og 

dugnad. Til hvile, fred og ro.En fridag er bra for folkehelsa, for hodet og det er bra for 

miljøet!  

 

Tillates søndagsåpent, må flere butikker holde åpent, noe som fører til økt energibruk 

og økte klimagassutslipp. Ansatte må på jobb og folk trekkes til butikker og kjøpesentre 

på en dag med søndagsruter på tog og buss, og det vil bli langt mer bilkjøring.  

 

En annen konsekvens blir at arbeidskraftbehovet på søndaget mer enn dobles og vil 

tvinge frem at ansatte i tilstøtende bransjer som renhold, vakthold, varetransport og 

transport av mennesker må belage seg på å jobbe på søndag. Også frisører og annen 

faghandel blir tvunget til å jobbe på søndag.  

 

En tredje konsekvens er at om lag 2 000 butikker i distriktene tvinges til å legge ned i 

første omgang. Dette vil beøre mer enn 22 000 ansatte. I mange distrikter er den lokale 
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nærbutikken selve navet for folk som bor der. Blir den borte, kan det i verste fall bety 

fraflytting fra distriktene og enda større press på byene.  

 

Søndagsstengte butikker er en viktig ramme som gir oss andre møteplasser og måter å 

være sammen på. Seks dager i uka med lange åpningstider er kommersielle 

handledager, én dag tilbyr noe annet. Det trenger vi, både folk og miljø. Ikke ta fra oss 

den! 

 

En full adgang til søndagsåpne butikker vil tvinge frem at butikkene holdes åpne både 

på kjøpesentre, i bysentra og i distriktene. Det blir ikke frivillig slik regjeringen hevder:  

- Åpner en, må alle andre åpne av hensyn til konkurransesituasjonen.  

- Bestemmer eierne av kjøpesenterkjedene seg for søndagsåpent, tvinges butikkene 

der til å holde åpent.  

- Det samme gjelder i franchisedrevet virksomhet.  

 

Vi vil med Regjeringens forslag få en kalender med bare hverdager. Jeg vet at, blir 

annerledesdagen først borte, får vi den aldri tilbake. Det er ikke noe jeg ønsker.  

 

Min oppfordring til Rgjeringen er derfor å lytte til meg og alle de andre som heller ikke 

ønsker dette! Stopp forslaget om søndagsåpne butikker. Det er en løsning veldig få 

ønsker, som kan få mange og store konsekvenser og som skaper nye problemer for 

mange flere. La oss beholde annerledesdagen vår. La oss beholde hviledagen! 

 

 


