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Helligdagsloven

Bakgrunn
Kulturdepartementet har i brev datert 27.03.15 sendt høringsnotat «Forslag om endringer i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker» på høring med frist 30. juni 2015.
Kulturdepartementet foreslår endringer i lov av 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og
helligdagsfred (helligdagsloven) §5 om salg fra faste utsalgssteder. Denne loven gir i dag et
påbud om at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere skal holde stengt på
helligdager. Forslaget som nå er sendt på høring går ut på å innskrenke denne lovens
rekkevidde og vil medføre at butikker får muligheten til å holde åpent på alle vanlige
søndager.
Departementet foreslår videre at påbudet om at butikker holder stengt på de særskilte
høytidsdagene opprettholdes som i dag.
Videre inviteres høringsinstansene om å komme med synspunkter på om
beslutningsmyndigheten skal legges til den enkelte kommune. Med dette menes det at
kommunene selv skal kunne vurdere om søndagsåpent skal utvides i forhold til dagens
ordning.

Vurdering
Diskusjonen omkring søndagsåpne butikker har versert i medier og i de politiske partier over
en lengre periode. Regjeringen har gjennom sin politiske plattform (Sundvoldenerklæringen) fastslått ønsket om å tillate søndagsåpne butikker. Departementet viser i
høringsnotatet til at utgangspunktet for forslaget er at markedet vurderes som bedre egnet enn
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lovverket til å regulere åpningstidene. Dette vil føre til at butikkene selv kan regulere
åpningstiden, noe som kan bidra til å likebehandle butikker og øvrige bransjer, samt bidra til
forenkling og avbyråkratisering. Videre trekkes det også fram et argument om at utviklingen
innen varehandelen og endringer i folks forbruksmønster viser behov for endringer av dagens
lovverk.
Høringsnotatet trekker fram ulike fordeler og ulemper ved endringsforslaget. Rådmannen
synes det er vanskelig å trekke ut noen konkret holdning til dette spørsmålet i vår region, men
er av den oppfatning at det er et flertall i befolkningen som ønsker at loven skal gjelde som i
dag. Argument som ofte trekkes fram i diskusjonen er ønsket om fortsatt å beholde
søndagene som en fridag, hvor ikke handel og butikkvirksomhet står i fokus. Søndagene er
framholdt som "familiedagen" hvor man dyrker fritidsinteresser og som frivillighetens arena.
Mange synes å mene at med å tillate søndagsåpne butikker så forstyrres søndagen som fridag
og alminneliggjøres, og at fokuset på forbruk øker.

I høringen ønskes det også synspunkter på om kommunene selv skal inneha
beslutningsmyndighet i forhold til åpningspraksis i egen kommune. Man skal ikke se bort i
fra at deler av befolkningen, og særlig ungdom, kan vurdere et sted som mer attraktivt enn ett
annet dersom det tilbys handelsmuligheter alle dager. Ut fra dette kan selvbestemmelse bidra
til at en kommune får mulighet til å styrke sin posisjon som handelssted.
På den andre siden kan dette også medføre at det blir store regionale forskjeller mellom
nabokommuner, dersom ikke lik praksis innføres. Også innad i en kommune vil butikkenes
mulighet for å kunne holde åpent på søndager variere. Det er forbundet økte kostnader med å
holde åpent en ekstra dag i uken både i forhold til lønn og drift. Noen butikker vil være bedre
rustet økonomisk sett til å kunne ta denne kostnaden, mens mindre butikker og butikker i
kommunenes utkanter ikke vil kunne ha like stor markedstilgang til å dekke økte kostnader.
Ut i fra dette vil ikke dette medføre likeverdige konkurranseforhold for alle næringsaktører i
en kommune.
Rådmannen har ut i fra en helhetlig vurdering kommet fram til at loven ikke bør endres til å
tillate søndagsåpne butikker. En kommunes interesse ligger i å påvirke og styre samfunnet i
en ønsket retning Rådmannen mener derfor at det er i Nærøys interesse at søndagen fortsatt
får forbli en "handelsmessig fridag", viet familieliv, frivillighet og folkehelse. Dersom det
blir en lovendring og søndagsåpne butikker tillates, mener rådmannen at denne lovendringen
må gjelde generelt, og at beslutningsmyndigheten ikke overlates til kommunene.

Rådmannensforslagtil innstilling:
Nærøy kommune går ikke inn for forslag til endring av helligdagsloven om å tillate
søndagsåpne butikker.
Dersom det blir en lovendring, mener Nærøy kommune at denne bør gjelde generelt og at
beslutningsmyndigheten ikke overlates til kommunene.

Saksprotokolli Formannskapet- 20.05.2015
Behandling:
Joar Grøttin H o Å e Husb FrP fremmet føl ende afternative forsla :
Nærøy kommune går inn for forslag til endringer av helligdagsloven om å tillate søndagsåpne
butikker. Beslutningsmyndigheten overlates til kommunene.
Hans Martin Storø V fremmet føl ende afternative forsla :
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Nytt 2. avsnitt: Dersom det blir en lovendring, mener Nærøy kommune at denne
beslutningsmyndigheten bør overlates til kommunene.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Joar Grøtting og
Åge Husby sitt forslag, ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 6 stemmer, mot 2
stemmer for Grøtting og Husby sitt forslag.
Avstemming over rådmannens forslag avsnitt 1 fikk 6 stemmer og ble vedtatt, mot 2
stemmer.
Ved alternativ avstemming mellom avsnitt 2 i rådmannens forslag til innstilling og Hans
Martin Storø sitt forslag om nytt avsnitt 2, ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 6
stemmer, mot 2 stemmer for Storø sitt forslag.

Formannskapetsinnstilling:
Nærøy kommune går ikke inn for forslag til endring av helligdagsloven om å tillate
søndagsåpne butikker.
Dersom det blir en lovendring, mener Nærøy kommune at denne bør gjelde generelt og at
beslutningsmyndigheten ikke overlates til kommunene.

Saksprotokolli Kommunestyret- 25.06.2015
Behandling:
Hans Martin Storø V fremmet føl ende alternative forsla :
Nytt 2. avsnitt: Dersom det blir en lovendring, mener Nærøy kommune at denne
beslutningsmyndigheten bør overlates til kommunene.
Joar Grøttin Ho Åe Husb FrP fremmet føl ende alternative forsla :
Nærøy kommune går inn for forslag til endringer av helligdagsloven om å tillate søndagsåpne
butikker. Beslutningsmyndigheten overlates til kommunene.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom 1. setning i formannskapets innstilling og Joar Grøtting
og Åge Husby sitt forslag, ble formannskapets innstilling vedtatt med 21 stemmer, mot 5
stemmer for Grøtting og Husby sitt forslag.
Ved alternativ avstemming mellom 2. setning i formannskapets innstilling og Hans Martin
Storø sitt forslag om ny 2. setning, ble formannskapets innstilling vedtatt med 22 stemmer,
mot 4 stemmer for Storø sitt forslag.

Vedtak:
Nærøykommunegårikke inn for forslagtil endringav helligdagslovenom å tillate
søndagsåpnebutikker.
Dersomdet blir en lovendring,menerNærøykommuneat dennebør gjeldegenereltog
at beslutningsmyndigheten
ikke overlatestil kommunene.
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