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SAKSPROTOKOLL 
 
HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE 
SØNDAGSÅPNE BUTIKKER 
 

 
Bystyret har behandlet saken i møte 11.06.2015 sak 67/15 
 
Møtebehandling 
Robin Kåss fremmet fellesforslag med Krf slik 
Porsgrunn Bystyre mener det har en stor verdi at vi har søndag som en roligere dag, 
med mer tid til for eksempel natur, menighet, familie og frivillig arbeid.  
 
Det er allerede mange som må jobbe på søndager i Porsgrunn. Ansatte innen helse, 
politi, brann, vakthold og transport, osv. Likevel har de fleste fri på søndager. Mer 
alminnelig søndagshandel fører til at flere må jobbe på søndager. Særlig vil dette gjelde 
kjøpesentre i regionen. Det vil ha konsekvenser for deres familier og for velferdstilbud 
som barnehager. I sum utfordrer det vår felles fridag og hviledag. 
 
Forslaget om søndagsåpne butikker har klare negative klimaeffekter. Flere må reise på 
jobb på søndager, det vil bli mer varetransport og energiforbruket til blant 
annet oppvarming vil øke. Søndagsåpne butikker kan også gi dyrere varer for norske 
forbrukere og kostnadene i bransjen vil øke. Det utgjør også en trussel for små, 
selvstendige butikker i byene og for nærbutikker i distriktene. I en middelsstor by som 
Porsgrunn, så kan søndagshandel utkonkurrere nisjebutikker og gjøre det vanskeligere 
å drive handel i sentrum. 
 
Vi ønsker heller ikke at dette skal overlates til den enkelte kommune, fordi søndagsåpne 
kjøpesentre i andre kommuner vil kunne gi handelslekkasje som fører til at også øvrige 
kommuner må åpne opp. 
 
Porsgrunn Bystyre sier derfor ja til å beholde søndag som en felles fridag, og nei til 
forslagene i høringsutkastet.  Porsgrunn kommune mener regjeringens forslag om 
liberalisering av helligdagsloven legger til rette for en grunnleggende samfunnsendring 
som ikke er ønskelig. 
 
Esben Storvand fremmet følgende forslag: 
Porsgrunn kommune ønsker at kommunen ved bystyret selv kan bestemme 
åpningstider ved dagligvarebutikker, herunder salg av øl for dagligvarebutikker og 
søndagsåpne dagligvarebutikker. 
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Votering 
Formannskapets innstilling vedtatt med 36 mot 13 stemmer som ble gitt til Esben 
Storvands forslag. 
 
Robin Kåss fellesforslag ble enst vedtatt. 
 
 
Vedtak  

1. Porsgrunn formannskap mener det ikke er behov for endringer i helligdagsloven 
for å tillate søndagsåpne butikker, utover dagens åpningstidsbestemmelser. 

2. Formannskapet støtter verken regjeringens primær- eller sekundærforslag om 
endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. 

 
Porsgrunn Bystyre mener det har en stor verdi at vi har søndag som en roligere dag, 
med mer tid til for eksempel natur, menighet, familie og frivillig arbeid.  
 
Det er allerede mange som må jobbe på søndager i Porsgrunn. Ansatte innen helse, 
politi, brann, vakthold og transport, osv. Likevel har de fleste fri på søndager. Mer 
alminnelig søndagshandel fører til at flere må jobbe på søndager. Særlig vil dette gjelde 
kjøpesentre i regionen. Det vil ha konsekvenser for deres familier og for velferdstilbud 
som barnehager. I sum utfordrer det vår felles fridag og hviledag. 
 
Forslaget om søndagsåpne butikker har klare negative klimaeffekter. Flere må reise på 
jobb på søndager, det vil bli mer varetransport og energiforbruket til blant 
annet oppvarming vil øke. Søndagsåpne butikker kan også gi dyrere varer for norske 
forbrukere og kostnadene i bransjen vil øke. Det utgjør også en trussel for små, 
selvstendige butikker i byene og for nærbutikker i distriktene. I en middelsstor by som 
Porsgrunn, så kan søndagshandel utkonkurrere nisjebutikker og gjøre det vanskeligere 
å drive handel i sentrum. 
 
Vi ønsker heller ikke at dette skal overlates til den enkelte kommune, fordi søndagsåpne 
kjøpesentre i andre kommuner vil kunne gi handelslekkasje som fører til at også øvrige 
kommuner må åpne opp. 
 
Porsgrunn Bystyre sier derfor ja til å beholde søndag som en felles fridag, og nei til 
forslagene i høringsutkastet.  Porsgrunn kommune mener regjeringens forslag om 
liberalisering av helligdagsloven legger til rette for en grunnleggende samfunnsendring 
som ikke er ønskelig. 
 
 


