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Utskrift fra kommunestyrets behandling -Forslag til endring av 

helligdagsloven -høring 

Kommunestyret i Nordreisa gjorde følgende vedtak i ovenfornevnte sak, den 24.juni 2015 

Vedtak: 

Nordreisa kommune viser til Kulturdepartementets forslag til endring av helligdagsloven.  

 

Nordreisa kommune går imot forslaget til endringer av helligdagsloven. Dette gjelder også 

forslaget om at åpningstider kan avgjøres av den enkelte kommune. Vi ønsker like regler i hele 

landet. 

 

Dette begrunnes med ønske å ivareta søndagsfreden og samtidig ivareta de ansatte i små og 

mellomstore bedrifter ved å unngå arbeidsbelastning i helg og høytider.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Dag Funderud 

Enhetsleder 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 

 

 

Kopi til: 

Nordreisa Næringsforeing, Salg- og servicegruppa    
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19//15 Nordreisa kommunestyre 24.06.2015 

 

Forslag til endring av helligdagsloven -høring 

Henvisning til lovverk: 

 

Lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred (helligdagsloven) 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune viser til Kulturdepartementets forslag til endring av helligdagsloven.  

 

Nordreisa kommune går imot forslaget til endringer av helligdagsloven. Dette gjelder også 

forslaget om at åpningstider kan avgjøres av den enkelte kommune. Vi ønsker like regler i hele 

landet. 

 

Dette begrunnes med ønske å ivareta søndagsfreden og samtidig ivareta de ansatte i små og 

mellomstore bedrifter ved å unngå arbeidsbelastning i helg og høytider.  

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune viser til Kulturdepartementets forslag til endring av helligdagsloven.  

 

Nordreisa kommune går imot forslaget til endringer av helligdagsloven. Dette gjelder også 

forslaget om at åpningstider kan avgjøres av den enkelte kommune. Vi ønsker like regler i hele 

landet. 
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Dette begrunnes med ønske å ivareta søndagsfreden og samtidig ivareta de ansatte i små og 

mellomstore bedrifter ved å unngå arbeidsbelastning i helg og høytider.  

 

 

Saksopplysninger 

Det kongelige Kulturdepartementet har sendt ”Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate 

søndagsåpne butikker” på høring.  

 

Kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for butikker å 

ha åpent på vanlige søndager. Påbudet om stengte butikker foreslås opprettholdt for de særskilte 

helligdagene, for høytidsdagene 1. og 17. mai, og for høytidsaftenene påske-, pinse-, og julaften fra kl. 16. 

Av praktiske grunner foreslås det å videreføre dagens unntaksregler for nærmere bestemte typer 

utsalgssteder på de dagene der butikkene ellers skal holde stengt.  

 

Det er i høringsnotatet også tatt inn et alternativt forslag om at beslutningsmyndighet legges til den 

enkelte kommune. Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne ta stilling til om adgangen til 

søndagsåpent i kommunen skal utvides i forhold til dagens regulering, men det forutsettes at en eventuell 

kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne medføre innstramming sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 
Høringsfristen er 30. juni 2015. 
 
 Regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) sier at regjeringen vil  

tillate butikker å holde åpent på søndager, og at regjeringen sammen med partene i arbeidslivet vil 

vurdere hvordan de butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det gjelder arbeidstid og 

medbestemmelse.  

 

Kulturdepartementet foreslår på denne bakgrunnen endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om 

helligdager og helligdagsfred (helligdagsloven) § 5 om salg fra faste utsalgssteder. Denne 

bestemmelsen inneholder i dag et påbud om at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, skal 

holde stengt på helligdager. Endringsforslaget går ut på å innskrenke bestemmelsens rekkevidde, slik 

at butikker får mulighet til å holde åpent på alle vanlige søndager.  

 

Departementet foreslår samtidig å opprettholde påbudet om stengte butikker på de 10 særskilte 

helligdagene (nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, annen påskedag, Kristi 

Himmelfartsdag, første pinsedag, annen pinsedag, første juledag og annen juledag). Dessuten foreslår 

departementet at det gjeldende påbudet om butikkstengt på de særskilte høytidsdagene 1. og 17. mai 

blir videreført. Også påbudet i helligdagsloven § 5 om at butikker skal holde stengt fra kl. 16 på jul-, 

påske- og pinseaften foreslås videreført.  

 

Dagens unntak fra påbudet om stengte butikker på helligdager for visse butikker, blant andre mindre 

dagligvarebutikker, bensinstasjoner, hagesentre, utsalgssteder på typiske turiststeder mv., foreslås 

videreført for de særskilte helligdagene, høytidsdagene og høytidsaftenene som etter forslaget fortsatt 

skal ha en hovedregel om butikkstengt. Unntakene vil få svært begrenset praktisk betydning dersom 

antallet dager som fortsatt skjermes, blir redusert som foreslått.  

 

Regjeringen har valgt å høre et annet forslag, hvor beslutningsmyndighet legges til den enkelte 

kommune. Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne få ta stilling til om adgangen til 

søndagsåpent i sin kommune skal utvides i forhold til dagens situasjon. Høringsinstansene inviteres 

til å komme med synspunkter også på dette.  
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Departementets utgangspunkt er at tilbud og etterspørsel vurderes som bedre egnet enn lovverket til å 

regulere åpningstidene. Forslaget om deregulering på vanlige søndager vil føre til at butikkene i 

prinsippet selv kan ta stilling til når de vil holde åpent. Dette vil også bety større grad av 

likebehandling mellom butikker og bransjer, og det vil innebære forenkling og avbyråkratisering. 

Utviklingen innen både varehandelen og i folks forbruksmønster skaper, etter departementets 

oppfatning, behov for endringer i de gjeldende reglene.  

 

Lokal høring: 

Saken er sendt på lokal høring til Nordreisa næringsforening. Næringsforeningas undergruppe Salg- 

og service gjorde 16.juni følgende vedtak: 

 

"Gruppa er totalt imot søndagsåpne butikker. Gruppa ønsker å ivareta søndagsfreden og prioritere 

familien, samtidig ivareta sine ansatte ved å unngå arbeidsbelastning i helg og høytider.  Butikkeiere 

forventer ikke at ungdom og skoleelever har varekunnskap og kompetanse til å gå inn i helgene og 
ivareta salget i butikkene på en god nok måte." 

  

 

Vurdering: 

Regjeringen har sendt forslag til endring av helligdagsloven ut på høring. Her foreslår de at det 

generelle forbudet mot søndagsåpne butikker tas bort. De ønsker også høringspartenes syn på at dette 

kan avgjøres lokalt av den enkelte kommune. 

 

Nordreisa med Storslett/Sørkjosen er handelssentrum i Nord Troms og har et rikt og variert 

næringsliv med mange ulike butikker. Statistikk viser at butikkene består av både små privateide 

butikker, men også mange nasjonale kjedebutikker.  

 

Med regjeringens høringsforslag vil vi som kunder kunne handle alle dager og derved kunne velge 

om vi vil handle i helgene eller på hverdagene. Forslaget vil også gi turister åpne butikker uansett 

hvilke dager de besøker kommunen. 

 

På den andre side vil dette skape utfordringer for våre små og mellomstore butikker. For dem vil det 

medføre store kostnader å ha åpent på søndag. Vi vil også anta at de større kjedebutikkene også vil få 

betydelig økte kostnader ved å ha åpent på søndager. 

 

Saken er har vært på høring hos Nordreisa næringsforening. Salgs- og servicegruppa gjorde 16.juni 

vedtak om at de går imot dette forslaget Gruppa ønsker å ivareta søndagsfreden og prioritere 

familien, samtidig ivareta sine ansatte ved å unngå arbeidsbelastning i helg og høytider.  

 

Departementet ønsker også høringsuttalelse på om det er ønskelig at dette skal kunne bestemmes i 

den enkelte kommune. 

 

Argumentene for å gi denne myndigheten til kommunene er at kommunen kjenner sine lokale forhold 

best. Vi er imidlertid bekymret for at dette vil skape press fra de store kommunene/byene om at 

nabokommuner også må holde åpent. Videre mener vi det vil skape økt handelslekkasje. 

 
Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret går imot høringsdokumentets forslag om endring av 

helligdagsloven. Det foreslås også å gå imot forlaget om at dette kan avgjøres i hver kommune. Vi 

ønsker like regler i hele landet. 
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