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Høringsuttalelse - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate 
søndagsåpne butikker 

Norges Bygdekvinnelag viser til Kulturdepartementet sin invitasjon til høringsinnspill den 27.03.2015 
på forslaget om å endre helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.  

Norges Bygdekvinnelag er i mot regjeringens forlag om å tillate søndagsåpne butikker.  

Norges Bygdekvinnelag er en forbrukerorganisasjon med 14 000 medlemmer fordelt på 450 lokallag 
over hele landet. Vi mener frisøndagen gir folk personlig frihet. En dag med tid til familie og venner, 
friluftsliv og frivillig arbeid er viktig for folkehelsa og samfunnet. Dagens samfunn trenger en dag med 
hvilepuls der handel og forbruk ikke står i fokus.  

Økte kostnader og dyrere varer 
Butikkeierne sier at hvis nabobutikken har åpent, må de selv også holde åpent for ikke å tape 
markedsandeler. Forbruket i Norge er allerede så høyt at en dag ekstra til handel ikke vil gi økte 
inntekter til butikkene. Snarere vil det gi økte kostnader og dyrere varer for forbrukerne. De fleste 
butikkeiere ønsker ikke søndagsåpne butikker. Heller ikke de butikkansatte som mister søndagen som 
fridag.  

I likhet med butikkeierne vil heller ikke kommunepolitikerne operere i et vakuum. De forholder seg til 
hverandre. Dersom kjøpesenteret eller storbutikken i nabokommunen velger å holde søndagsåpent, 
vil handelslekkasjer tvinge kommunen til å åpne for søndagshandel. Dermed vil en åpning for 
kommunal selvbestemmelse knyttet til søndagsåpne butikker i realiteten være et ja eller nei til et 
syvdagers - samfunn. 

Nærbutikken  i fare  
Beregningene som er utført av Institutt for bransjeanalyser konkluderer med at lønnsomheten for 
nærbutikken vil halveres på grunn av økte kostnader eller handelslekkasje til kjøpesentrene. 
Erfaringen med søndagsåpne butikker i Danmark viser det samme. Omsetningen flyttes fra de små 
byene og de små butikkene, til de store byene og de store butikkene. Noe som i Danmark førte til en  
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dramatisk nedgang i antall distriktsbutikker. Erfaringene fra Danmark gir god grunn til å frykte 
nedlegging av butikker i distrikts-Norge.  

I tillegg til å selge mat spiller nærbutikken en viktig rolle som møteplass i lokalsamfunnet. 
Nærbutikken gir også bygdefolket viktige tilleggstjenester som post, bank og apotek. Det vil ha stor 
betydning for eldre, uføre og andre som ikke har tilgang på bil i et område med et dårlig 
kollektivtilbud. Nærbutikken har så stor betydning at det mange steder kan bety forskjellen på en død 
og levende bygd.  

Miljø 
Søndagsåpne butikker vil medføre miljøkostnader ved at flere reiser på jobb på søndagen enn 
tidligere, energibruk i butikkene vil øke og  det vil bli mer transport av varer.  

Søndagsturen er et kjent fenomen i Norge. I dag har mange fri denne dagen, og sammen med andre 
bruker de naturen til rekreasjon og trening. Bruker folk naturen mindre, påvirker det respekten for 
natur og miljø.  

Avslutning 
Om Stortinget får flertall for å endre helligdagsloven vil samfunnet slik vi kjenner det endres. Norges 
Bygdekvinnelag mener søndagsåpne butikker vil ha negative konsekvenser for familielivet,  
folkehelsa, distriktene og frivilligheten.  

Vi har allerede seks dager i uke vi kan bruke til handel. Søndagsåpne butikker er et tilbud vi ikke 
trenger, og som få ønsker.  

 
Vennlig hilsen  
Norges Bygdekvinnelag  
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