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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER AV HELLIGDAGSLOVEN - 

SØNDAGSÅPNE BUTIKKER 

Politidirektoratet viser til Justis- og beredskapsdepartementets oversendelse av 14. april 2015 

av Kulturdepartementets høringsbrev av 27. mars 2015. 

 

Kulturdepartementet foreslår 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. 

 

For politiet er spørsmålet om en liberalisering for søndagsåpne butikker kan medføre økte 

ordens- og trafikkutfordringer for politiet, og dermed dimensjoneringen av patruljetjenesten. 

Politidirektoratet har forelagt høringen for underliggende instanser. Vi har mottatt 

høringsuttalelser fra Hordaland, Østfold og Rogaland politidistrikter. Høringsuttalelsene følger 

vedlagt i kopi, og er delvis innarbeidet i direktoratets uttalelse.  

 

Hordaland politidistrikt uttrykker i sin høringsuttalelse skepsis til søndagsåpne butikker med 

tanke på økt aktivitet i forhold til naskeri, ordensforstyrrelser, trafikale forhold, skadeverk med 

videre. Rogaland politidistrikt peker på at handel i seg selv ikke krever mye av politiets 

oppmerksomhet, med unntak av enkelttilfeller hvor det oppstår ordens- og trafikkutfordringer. 

Distriktet fremholder videre, i likhet med Hordaland politidistrikt, at vinningskriminalitet som 

følge av tyveri/naskeri i butikker vil kunne medføre noe arbeid for politiet, bl.a. ved at butikker 

må oppsøkes for å undersøke identitet på gjerningspersoner og straksetterforskning ellers. 

Dette vil i følge politidistriktet kunne medføre arbeid for politiet i butikkenes åpningstider, og 

følgelig innebære ekstra ressursbruk på søndager. 

 

Østfold politidistrikt uttaler at forslaget bl.a. vil innebære flere personer ute på søndager, 

hvilket vil kunne skape mer trafikk og flere potensielle situasjoner som kan oppstå ved 

utsalgssteder. Distriktet er imidlertid av den oppfatning at søndagsåpne butikker ikke vil gi 
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økte ordens- og trafikkutfordringer i vesentlig grad. Distriktet mener derfor at det ikke vil bli 

særlig behov for å øke dimensjoneringen av patruljetjenesten.  

 

Politidirektoratet er enig i distriktenes vurdering om at søndagsåpne butikker vil kunne 

medføre merarbeid for politiet. Direktoratet bemerker imidlertid at politiet i henhold til sitt 

samfunnsansvar må forholde seg til og tilpasse tjenesten i samsvar med de behov som følger 

av samfunnsutviklingen. Politidirektoratet regner med at man i neste års budsjett tar høyde for 

ekstrautgifter for politiet i forbindelse med noe økt ressursbruk på søndager. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kari-Grethe Stave June Kristin Bellika  

seksjonssjef rådgiver  
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Vedlegg: 

- Uttalelse av 15.05.2015 fra Hordaland politidistrikt 

- Uttalelse av 15.05.2015 fra Østfold politidistrikt 

- Uttalelse av 20.05.2015 fra Rogaland politidistrikt 


