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HØRINGSINNSPILL - FORSLAG TIL ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR
Å TILLATE SØNDAGSÅPNE BUTIKKER
Østfold politidistrikt viser til Kulturdepartementets høringsnotat av 27. mars 2015 om
endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Høringsfristen er satt til den 30.
juni 2015. I e-post fra Politidirektoratet (POD) den 27. april settes fristen for innspill til POD
den 21. mai 2015.
Østfold politidistrikt er enig i den foreslåtte endringen i helligdagsloven § 5 om salg fra faste
utsalgssteder. Vi mener i hovedsak at endringen vil innebære et bedre tilbud for forbrukerne
og være mer i samsvar med praksis i andre europeiske land.
Nedenfor følger kommentarer til konkrete deler av høringsnotatet.
Kommentarer til høringsnotatets punkt 7.1
Vi tiltrer forslaget om å endre helligdagsloven § 5 første ledd første punktum. Vi mener det er
hensiktsmessig at utsalgssteder holder stengt på helligdager som ikke er vanlige søndager. Vi
mener at åpning for søndagshandel vil stille de ulike utsalgsstedene likt og være i samsvar
med praksis i resten av Europa. Vi mener ikke at det er behov for justeringer i unntaksreglene
da det er sannsynlig at det vil oppstå avgrensingsspørsmål som kan slå ulikt ut for ulike
handelssteder. Vi er for øvrig enige i at de særskilte helligdagene mv. skal skjermes iht. loven
§ 2.
Kommentarer til høringsnotatets punkt 8.1
Departementet har som et alternativ fremsatt forslag om at det skal overlates til kommunene
å treffe avgjørelse om søndagsåpne butikker. Fordelen med dette er at lokale hensyn ivaretas.
Ulempen med dette er at det kan føre til store forskjeller i kommunene, et ulikt tilbud til
forbrukerne og forskjellsbehandling for næringen. Vi mener derfor at det ikke er et
hensiktsmessig alternativ å delegere slik beslutningsmyndighet til den enkelte kommune.
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Kommentarer til høringsnotatets punkt 9.8
Det vises i høringsnotatet til at det ikke har vært mange saker om brudd på bestemmelsene
om salg fra faste utsalgssteder for politiet. Det er bemerket at konsekvensene for politiet vil ha
et begrenset omfang. Vi bemerker imidlertid at det ikke vil være brudd på bestemmelsene i
loven som er det primære for politiet. Forslaget vil bl.a. innebære mer folk ute på søndager,
mer trafikk og flere potensielle situasjoner som kan oppstå ved utsalgssteder.
Vi har vurdert om søndagsåpne butikker vil medføre økt beredskap/ekstra mannskap. I dag
har Østfold politidistrikt samme beredskap på lørdager fra 0800 til 1800 som på søndager fra
0800 til 1800. Bemanningen mht. vakt og beredskap er i alminnelighet ikke vurdert ut fra
åpne butikker på lørdager. Vi tror heller ikke at søndagsåpne butikker vesentlig vil øke ordensog trafikkutfordringer slik at det blir behov for å øke dimensjoneringen av patruljetjenesten.
For øvrig har vi ikke kommentarer til høringsnotatet.
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