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Høring- forslag til endringer i helligdagsloven for å tillate
søndagsåpne butikker
NHO Reiseliv viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet datert 27. mars 2015, med
høringsfrist 30. juni, og vil i det følgende kommentere forslaget.
NHO Reiseliv er positiv til regjeringens innstilling om at alle butikker får mulighet til å holde
åpent på alle vanlige søndager. Videre har NHO Reiseliv ikke tatt stilling til om beslutningen
om søndagsåpne butikker legges nasjonalt, eller om det skal være opp til hver enkelt
kommune å bestemme.
NHO Reiseliv støtter forslag om søndagsåpne butikker
Slik regelverket er i dag, kan kommuner som regnes som typiske turiststed få unntak fra
loven, å holde åpent søndager. Det er derfor flere deler av reiselivs-Norge som allerede
nyter godt av søndagsåpne butikker. NHO Reiseliv mener at dette skaper en
konkurransevridning mellom kommuner, og synes også det er pussig at Oslo, som Norges
største turistkommune ikke får ha åpent søndager, mens andre turistkommuner som
Hemsedal og Gol kan ha åpent. I dag er det en urimelig forskjellsbehandling mellom små og
store turistkommuner som NHO Reiseliv mener må endres.
NHO Reiseliv mener at innføring av en generell bestemmelse i loven om søndagsåpne
butikker, vil være en forenkling og avbyråkratisering sammenlignet med dagens regelverk.
Ved at det blir en generell tilgang, fremfor dagens regelverk hvor det er
unntaksbestemmelser, gjør det mer forutsigbart for bedriftene.
Reiselivsnæringen ønsker å gjøre Norge som reisemål mest mulig attraktivt for besøkende.
Shopping er en aktivitet vi vet mange reisende etterspør. I Innovasjon Norges
turistundersøkelse fra 2014, viser at 33 % av de utenlandske gjestene ønsker å shoppe i
ferien. Tilsvarende tall for norske turister er 44 %. Tilgang til butikker også på søndager øker
attraktiviteten til reiselivsdestinasjoner. Begge våre naboland, Sverige og Danmark, har
mulighet til å ha søndagsåpent. Dette er typiske destinasjonskonkurrenter fro Norge, og
med søndagsåpne butikker også i Norge, vil det kunne være mulighet for flere reisende til
Norge.
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Reiselivsnæringen imøteser en større likebehandling mellom reiselivsdestinasjoner,
gjennom at de butikker som ønsker det kan holde åpent når gjestene er der, også på
søndager.
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