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Melding om vedtak

Høring – forslag om endringer i helligdagsloven - søndagsåpne butikker

Vedlagt følger utskrift av saksframlegg vedr. behandling av ovennevnte sak.

Vedtak i Kommunestyre - 27.05.2015

Orkdal kommune viser til de sterke motforestillinger som preger den offentlige debatten rundt 
regjeringens forslag. Orkdal kommune mener arbeidstakernes, næringens, miljøorganisasjonenes, 
frivillighetens, kirken og andres motforestillinger bør veie tungt i disse vurderinger. Orkdal 
kommune går med dette i mot regjeringens forslag, både primærforslaget og sekundærforslaget om å 
endre loven slik at butikkene kan holde åpent på alle vanlige søndager.

Orkdal kommunestyre vil si nei til søndagsåpne butikker dersom regjeringa åpner for at kommunene 
kan vedta dette.

Spørsmål vedrørende behandlingen kan stilles til saksansvarlig Steinar Gaustad , tlf. 72483005.

Med hilsen
Orkdal kommune
Plan og forvaltning

Ingeborg Wolden
Sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Høring – forslag om endringer i helligdagsloven - søndagsåpne butikker

Vedlegg
1 Høringsnotat – forslag om endringer i helligdagsloven - søndagsåpne 

butikker

Behandling i Kommunestyre - 27.05.2015

Avstemming:

Første avsnitt:
Formannskapets tilråding - enstemmig vedtatt.

Andre avsnitt:
Formannskapets tilråding 33 stemmer og vedtatt.
Mot 2 stemmer.

Vedtak i Kommunestyre - 27.05.2015

Orkdal kommune viser til de sterke motforestillinger som preger den offentlige debatten rundt 
regjeringens forslag. Orkdal kommune mener arbeidstakernes, næringens, miljøorganisasjonenes, 
frivillighetens, kirken og andres motforestillinger bør veie tungt i disse vurderinger. Orkdal 
kommune går med dette i mot regjeringens forslag, både primærforslaget og sekundærforslaget om å 
endre loven slik at butikkene kan holde åpent på alle vanlige søndager.

Orkdal kommunestyre vil si nei til søndagsåpne butikker dersom regjeringa åpner for at kommunene 
kan vedta dette.

Behandling i Formannskap - 06.05.2015

Omforent forslag v/Ivar Konrad Gangås Krf.:
Orkdal kommune viser til de sterke motforestillinger som preges av den offentlige debatten rundt 
regjeringens forslag. Orkdal kommune mener arbeidstakernes, næringens, miljøorganisasjonenes, 
frivillighetens, kirken og andres motforestillinger bør veie tungt i disse vurderinger. Og går med 
dette i mot regjeringens forslag, både primærforslaget og sekundærforslaget om å endre loven slik at 
butikkene kan holde åpent på alle vanlige søndager.



Berit Solems tilleggsforslag:
Orkdal kommunestyre vil si nei til søndagsåpne butikker dersom regjeringa åpner for at kommunene 
kan vedta dette.

Avstemming

Omforent forslag – enstemmig vedtatt.
Berit Solems tilleggsforslag – 10 stemmer og vedtatt.
Mot 1 stemme (Høyre)

Tilråding i Formannskap - 06.05.2015

Orkdal kommune viser til de sterke motforestillinger som preges av den offentlige debatten rundt 
regjeringens forslag. Orkdal kommune mener arbeidstakernes, næringens, miljøorganisasjonenes, 
frivillighetens, kirken og andres motforestillinger bør veie tungt i disse vurderinger. Og går med 
dette i mot regjeringens forslag, både primærforslaget og sekundærforslaget om å endre loven slik at 
butikkene kan holde åpent på alle vanlige søndager.

Orkdal kommunestyre vil si nei til søndagsåpne butikker dersom regjeringa åpner for at kommunene 
kan vedta dette.

Rådmannens innstilling

Fremmes uten innstilling.

Bakgrunn for saken

Kulturdepartementet har ved brev av 27. mars 2015 sendt på høring et forslag om endringer i 
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.

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. 

Høringsfrist er 30. juni 2015.

Vurdering

Høringsnotatet viser til en del fordeler og ulemper ved en endring i lovverket og rådmannen har 
ingen sterke faglige anbefalinger å komme med i denne saken. Notatet beskriver også et forslag som 
gir kommunene myndighet til å avgjøre om det skal være tillatt med søndagsåpne butikker eller ikke.  
I utgangspunktet er dette en styrking av lokaldemokratiet, men rådmannen er redd for at vedtak om 
søndagsåpne butikker i en kommune vil bli brukt som argument for at dette også må gjøres gjeldene 
i nabokommunene.  Handel skjer i en region og ikke bare i en kommune og hvis bare de store 
handelssentraene har søndagsåpent, kan dette medføre økt handelslekkasje. Dette kan være et 
argument for at alle kommuner bør ha samme bestemmelser.  Erfaringer fra andre land kan også tyde 
på at søndagsåpne butikker svekker tilbudet i distriktene til fordel for store sentra.



Høringsbrevet viser at det i dag er mange unntaksbestemmelser fra helligdagsloven som gir adgang 
til å drive handelsvirksomhet på søndager og at bruken av disse unntaksbestemmelsene viser at det 
heller ikke er hinder i andre lover for å ha søndagsåpne butikker.  Om dette er tilstrekkelig til at det 
er rett å ha søndagsåpne butikker blir et annet spørsmål som overlates til politikerne å besvare.  

Tilrådingens økonomiske konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for vedtatte målsettinger

Ingen


