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Høringssvar til forslag om endringer i helligdagsloven
for å tillate søndagsåpne butikker
Det vises til lovforslag for å åpne for søndagsåpne butikker.
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) slutter seg ikke til forslaget om søndagsåpne butikker.
KLF er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer den privateide, frittstående delen av kjøtt-, eggog fjørfebransjen i Norge. Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, eggproduktfabrikker, slakteri,
kjøttindustri, importbedrifter, småskalabedrifter og kjøttforretninger. Størrelsen på bedriftene varierer fra små
bedrifter med 2-3 ansatte til store slakteri- og kjøttforedlingsbedriftene med flere hundre ansatte.
Departementets skriver i høringsbrevet at forslaget om deregulering på vanlige søndager vil føre til at
butikkene i prinsippet selv kan ta stilling til når de vil holde åpent. KLF mener at det i praksis ikke vil være opp til
butikkene selv å bestemme åpningstid. Man kan anta at kjøttbutikkene på kjøpesentrene blir pålagt å holde
åpent på søndager da det er kjøpesentereierne, ikke kjøpmenn og ansatte, som bestemmer åpningstidene.
Dersom kjøpesentrene holder åpent, vil en del kunder naturlig legge om handlemønsteret sitt. Vaner endres
raskt, og om kunden venner seg til å dra til konkurrerende butikker for å handle kjøtt på grunn av dens
tilgjengelighet, kan kunden i mange tilfeller være mistet for godt for butikker som ikke holder til på
kjøpesenter. Få butikker vil våge å ta et valg som fører til at kundene velger dem bort, og en del vil føle seg
tvunget til å holde åpent selv om søndagen i seg selv vil være en dag som i kroner går med tap. KLF forventer
derfor at butikkene, gitt en deregulering av lovverket, enten vil måtte holde åpent på søndager eller tape
kunder og svekke sitt driftsgrunnlag.
Departementet skriver videre at deregulering vil bety større grad av likebehandling mellom butikker og
bransjer. Kjøttforretningene og spesialforretningene har sitt konkurransefortrinn i fagkunnskapen til de ansatte
(butikkslaktere og pølsemakere). Per i dag opplever ikke disse butikkene noen konkurranse fra allerede
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søndagsåpne butikker. Med departementets forslag vil åpne ferskvaredisker hos supermarkedene utgjøre en
betydelig konkurranse for spesialforretningene. Søndagsåpent for små kjøttbutikker med to til fem ansatte på
jobb vil lett føre til ekstra kostnader på minst 10 000 kroner grunnet kravet til 100 prosents lønn på søndager.
For produktgrupper som kjøtt og egg er det ikke å forvente at salget ikke vil øke tilstrekkelig til å dekke de økte
kostnadene ved å ha søndagsåpent. Dette er problematisk for en bransje med små marginer i utgangspunktet.
Av konsekvenser for næringen viser departementet til Handelens samarbeidsutvalg, som forespeiler større og
færre vareutsalg og at mer av handelen flytter inn i kjøpesentre. Videre kan deregulering føre til en
omstrukturering i bransjen og avskalling av de minst lønnsomme bedriftene.
KLF mener at en slik konsekvens vil være en uheldig utvikling som særlig rammer de minste
spesialforretningene. En følge av mindre lønnsomhet i dette segmentet vil føre til at vareutvalget og
mangfoldet av butikker reduseres. Det vil bli enda vanskeligere for de små kjøttforretningene å hevde seg i
konkurransen.
Foredlere og industri som ikke har egne utsalg, vil med søndagsåpen dagligvarehandel kunne få krav om
levering eller produksjon på lørdager og søndager. Det vil føre til økte kostnader som det er liten grunn til å tro
at blir dekket inn av økt betalingsvilje fra handelen.
KLF mener at regelverket og helligdagsloven fungerer godt per i dag, og at unntakene for søndagsåpent som
allerede eksisterer bør videreføres. Følgelig ønsker vi heller ikke at mulighet skal delegeres til kommunene, da
dette kan føre til konkurransevridning.
Generelt er de KLF-medlemmene som berøres av lovforslaget negative til søndagsåpne butikker. De ser ingen
umiddelbar hensikt eller gevinst ved å endre regelverket. Kjøttbutikkene vil sannsynligvis miste kunder til
handel og til spesialbutikker som er etablert i kjøpesenter. Foredlere og kjøttindustri vil kunne få krav på
helgeleveranser fra handelen.
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