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Forslag til vedtak: 
Skiptvet kommune går ikke inn for å tillate søndagsåpne butikker 

 
 

Saksopplysninger: 
Kulturdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate 
søndagsåpne butikker. Høringsfristen er 30.juni 2015.  

Kulturdepartementet forslår å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på 
vanlige søndager. Påbudet om stengte butikker foreslås opprettholdt for de 10 særskilte helligdagene 
og for høytidsdagene 1. og 17.mai. For høytidsaftenene påske-, pinse-, og julaften skal butikkene 
fortsatt stenge 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.  

I høringsnotatet tas det inn et alternativt forslag om at beslutningsmyndigheten legges til den 
enkelte kommune. Gjennom denne løsningen vil de lokalt folkevalgte kunne ta stilling til om 
adgangen til søndagsåpent i kommunen skal utvides i forhold til dagens regulering, men det 
forutsettes at en eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne medføre innstramming 
sammenlignet med dagens situasjon. 

Det vises for øvrig til vedlagte høringsnotat datert 27.03.15 

Rådmannens vurdering: 
Rådmannen vurderer at befolkningsgrunnlaget i Skiptvet trolig ikke gir grunn for å holde butikkene i 
kommunen åpne på søndager. Å ha åpent på søndager vil medføre økte lønnsutgifter.  
Omsetningsgrunnlaget vil neppe økes om butikkene har åpent også på søndager. Økonomisk sårbare 



butikker generelt vil kunne slite enda mer om de må holde åpent. 

En rapport utarbeidet av Norsk Institutt for landbruksforskning (NILF) for Norgesgruppen og Coop, 
viser at dagligvarehandelen vil få en netto merkostnad på mellom 1,7 og 2,5 milliarder kroner hvis 
det gis en generell tillatelse til å holde søndagsåpent. Dette vil gi en prisøkning på mellom 1 og 1,4 %. 

Verdien i det å ha fri en dag med de mulighetene som ligger i dette med hensyn til fellesskap, frivillig 
engasjement, idrett og kulturliv, bør opprettholdes i størst mulig grad sett ut fra et 
folkehelseperspektiv. 

På denne bakgrunn vurderer rådmannen at søndagen bør beholdes som en annerledes dag. Stress og 
hektiske hverdager truer folkehelsen. Det er en verdi at familier og barn og unge kan bruke søndagen 
til sine helgeaktiviteter uten at de voksne er på jobb eller må legge turen om butikken.   

 
 
Hovedutvalg for helse- og samhandling - 15/025 
 

HU-HS - behandling: 
Representanten Lakselv (FrP) hadde et innlegg som gikk mot rådmannens innstiling 

Representanten Gulbrandsen støttet rådmannes konklusjon ,men med en litt annen begrunnelse 

Representanten Christiansen ment dette kunne bidra til økte priser. 

Representanten Skoglund mente at  en fri dag  i uka. 

Omtalte rapport bes vedlagt videre behandling av denne saken og Lakselv etterlyste denne. 

Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. (FrP) 

 

 
 

HU-HS - vedtak: 
Skiptvet kommune går ikke inn for å tillate søndagsåpne butikker 

 
 
Formannskap - 15/065 
 

FS - behandling: 
Enstemmig som innstillingen 

 
 



FS - vedtak: 
Skiptvet kommune går ikke inn for å tillate søndagsåpne butikker 

 
 
Kommunestyret - 15/046 
 

KS - behandling: 
Herman Foss foreslo på vegne av Skiptvet FrP: 

Søndagsåpne butikker 
 
Dagens særforbud mot søndagshandel omfatter et sammensurium av unntaksløsninger som 
medfører at for eksempel at Maxbo ikke kan selge en spade på en søndag i Mai, mens Plantasjen kan, 
og at enkelte butikkjeder bygger sine forretninger i par, med en vanlig butikk ledsages av en 
miniputtforretning, en såkalt Brustad-bu, 50 meter unna. 
 
Rådmannen henviser til en pressemelding fra Norgesgruppen om et notat utarbeidet av Norsk 
Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF), på oppdrag fra Coop og Norgesgruppen, to av 
landets største investorer i søndagsåpne minibutikker.  
 
NILF-notatet er ikke en forskningsrapport, men et notat, og omfatter på ingen måte en dekkende 
analyse av problemstillingen. Blant annet forutsetter notatet at det ikke forekommer 
handelslekkasje, til tross for at nordmenn i 2011 handlet for 11 milliarder kroner bare i Strømstad og 
Töcksfors (NILFs undersøkelse Dagligvarehandel og Mat 2013). NILFs beregning omfatter etter alt å 
dømme heller ingen justering i forhold til det høyt etablerte prisnivået i dagens søndagsåpne 
butikker. Til sist, og kanskje mest besynderlig, omfatter NILF-notatet ingen henvisning til erfaringene 
Sverige har hatt med 40 år uten statlig regulering av butikkenes åpningstider. I den grad det i Sverige 
ble registrert noen bevegelse i prisene, var dette i form av en liten prisnedgang (NU 1983/84:27). 
 
Fremskrittspartiet mener det må være opp til den enkelte butikk å avgjøre om forholdene i Skiptvet 
gir grunnlag for å holde åpent på søndager. NILF-notatet som rådmannen henviser til påpeker at 
etterspørsel og kostnadsspørsmål kan overlates til private, markedsbaserte beslutninger. Den 
potensielt økte sysselsettingen en søndagsåpning i Skiptvet måtte medføre ser Fremskrittspartiet 
som positiv. 
 
Ettersom denne saken kun ble hovedutvalgsbehandlet i utvalget som ble opprettet for utfordringer 
knyttet til gjennomføring av samhandlingsreformen, forstår vi at folkehelseperspektivet er 
utslagsgivende for rådmannens innstilling. NILF-notatet rådmannen viser til påpeker imidlertid at en 
eventuell folkehelseeffekt er usikker. 
 
Fremskrittspartiet stoler på at den enkelte innbygger og familie selv er best skikket til å avgjøre når 
det passer dem å handle og når det passer å ha en spesiell fridag. Norgesgruppens NILF-notat sier 
også at den økte fleksibiliteten utvidet åpningstid medfører for forbrukerne er positiv. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret støtter regjeringens forslag til endringer i helligdagsbestemmelsene. 
 

Innstillingen ble vedtatt med 19 stemmer mot 2 stemmer som ble avgitt for forslaget fra Herman 



Foss. 

 
 

KS - vedtak: 
Skiptvet kommune går ikke inn for å tillate søndagsåpne butikker 

 
 
 
 
 
 


