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OSLO KOMMUNES HØRINGSVAR - FORSLAG OM ENDRINGER I 

HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE SØNDAGSÅPNE BUTIKKER 

 
Det vises til Deres høringsbrev av 27.03.2015 med høringsfrist 30.06.2015. Byrådet avgir i henhold 

til delegert fullmakt følgende høringsuttalelse til Kulturdepartementets forslag om endring i 

helligdagsloven: 
 

Oslo kommune er positive til departementets forslag om å fjerne påbudet om søndagsstengte 

butikker.  

 

Oslo er en by i vekst. Byutvikling, samfunnsutvikling og næringsutvikling i Oslo øker behovet 

for mer smidighet både for forbrukere og næring. Søndagsåpne butikker kan bidra til en slik 

smidighet som igjen kan bidra til å videreutvikle byen. Det vises til at det er mer fleksibel 

åpningstider i andre europeiske land som Danmark, Sverige, Tyskland og Frankrike. Det er 

derfor også viktig å ha et godt tilbud til turistene som besøker hovedstaden. 

 

Departementet nevner at det er en betydelig grensehandel på søndager. Oslo ligger relativt nært 

grensen til Sverige, og det er ønskelig med et alternativt marked på søndager, slik at flere 

forbrukere ønsker å bli i byen på søndager, til gunst for det lokale næringslivet i byen.  

 

Oslo kommune mener at søndagsåpne butikker heller ikke vil gi en negativ effekt for 

arbeidstakere i disse næringene. En stor andel arbeidstakere jobber allerede søndager. Det vises 

til at departementet nevnte at det i dag arbeider 1/3 av norske arbeidstakere utenfor 

normalarbeidstid (06.00-18.00 mandag til fredag). Om lag 10% av arbeidstakerne arbeider 

regelmessig på søndager, mens i varehandelen er det litt over 4% som jevnlig arbeider på 

søndag. Videre er arbeidstakerne beskyttet gjennom arbeidsmiljøloven, slik at de ikke vil jobbe 

samlet sett mer enn i dag. Det vises også til at foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 

innebærer at begrensningen på at arbeidstaker i snitt bare kan arbeide halvparten av søn- og 

helgedagene videreføres. Søndagsåpne butikker vil da heller kunne føre til at flere kan få 

mulighet til å bli ansatt i de søndagsåpne butikkene. Dette kan være spesielt gunstig for unge 

som ønsker inntekt og jobberfaring. 
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Byrådet er positive til søndagsåpne butikker i Oslo.  Per i dag er regelverket likt, men 

praktiseres på en slik måte at det medfører forskjellsbehandling mellom aktører og mellom 

regioner. For det første behandles lignende butikker ulikt, f. eks. får hagesentre som selger 

møbler lov til å ha søndagsåpent, men ikke møbelbutikker som selger hageutstyr. For det andre 

får butikker på «typiske turiststeder» holde søndagsåpent, men dette gjelder allikevel ikke for 

Oslo, som er Norges uten sammenligning største turistby. 

 

Dersom avgjørende beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune, vil byrådet 

imidlertid peke på muligheten til å bruke en slik myndighet i tråd med byens egne strategier for 

miljø, for næringsutvikling og for by- og områdeutvikling.  
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Elisabeth Storaas Heggen 

fung. kommunaldirektør 

Kristin Anderssen  

fung. næringssjef 

  

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 

 

 

 


