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Innledning 
• Avsendernavn (bedrift, organisasjon eller navn) 
• Kontaktperson 
• E-postadresse (slik at departementet kan ta kontakt ved behov) 
• Hvilken høringsinstans tilhører du?  

Svaralternativer: privatperson, forening/organisasjon, næringsdrivende, kommune, 
fylkeskommune, departementene, fylkesmann, andre forvaltningsorgan,andre. 

 
(Merk at det ikke er nødvendig å svare på alle spørsmålene som følger under her!) 

Kategori 1: Viktige hensyn (9 spørsmål) 
 

1. Som kunde ønsker jeg tilgang til de fleste typer varer også på søndager og 
høytidsdager.  
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

2. Søndagen bør være annerledes enn andre dager i uken.  
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

3. Det bør være like konkurransevilkår for alle bransjer og butikker, også når det gjelder 
åpningstider. 
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 
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4. Åpningstidene bør fortsatt være regulert, i hovedsak som i dag  
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

5. Søndag ettermiddag bør være en tid med åpne butikker og aktivt byliv.  
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

6. På søndager og høytidsdager bør færrest mulig arbeidstakere måtte jobbe. 
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

7. Åpningstidene bør i større grad enn i dag fastsettes av butikkene selv. 
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 
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8. Søndagsstengte butikker hjelper meg å skape et klarere skille mellom arbeid og hvile 
(fritid). 
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

9. Butikkene bør være åpne på søndager og høytidsdager av hensyn til turister og 
reiselivet 
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

Kategori 2: Forslagene til lovendringer (17 spørsmål) 
 

1. Flertallet i utvalget foreslår at de små dagligvarebutikkene på 100 m2 eller mindre 
(som i dag kan holde åpent når de vil), skal kunne være 150 m2 (slik at de kan ha 
samme areal som butikker på bensinstasjonene). 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-4  

 
a) Enig  
b) Uenig  
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-4
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2. Flertallet i utvalget foreslår at butikker (i alle bransjer) som er 150 m2 eller mindre skal 
få holde åpent mellom kl. 13–19 på vanlige søndager (ikke på andre helligdager). 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-4  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 

 
 
3. Flertallet i utvalget foreslår at butikker (i alle bransjer) som er 150 m2 eller mindre 

også skal få holde åpent mellom kl. 13–19 på andre påskedag og andre pinsedag. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-4  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 
4. Flertallet i utvalget foreslår at butikker som selger husflids- og suvenirvarer skal få 

holde åpent når de vil, så fremt de ikke er større enn 150 m2. (I dag gjelder ingen 
arealgrense for slike butikker.) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-
17/id2581906/sec9#KAP8-4  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-4
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5. Flertallet i utvalget foreslår at det ikke lenger skal være et krav om at husflids- og 
suvenirvarene blir produsert lokalt. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-
2017-17/id2581906/sec6#KAP5-7  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 
6. Et mindretall i utvalget foreslår at arealgrensen (i spørsmålene ovenfor) skal være 

200 m2, ikke 150 m2. (Dermed vil enda flere butikker kunne ha åpent når de vil.) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-5 
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 
7. Et mindretall i utvalget mener det ikke bør gjøres endringer i åpningstidsreglene. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec10#KAP9-5  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-7
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-7
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-5
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec10#KAP9-5
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8. Flertallet i utvalget foreslår at det ikke lenger skal gjelde spesielle (friere) 
åpningstidsregler for butikker som ligger inne på en campingplass. (Oppheve 
unntaket for slike butikker.) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-
17/id2581906/sec6#KAP5-4  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 

9. Flertallet i utvalget foreslår at unntaket på flyplasser bare skal gjelde innenfor (etter) 
sikkerhetskontrollen. (Det innebærer at butikker på flyplasser ikke kan selge varer på 
søndager til fastboende som ikke skal reise.) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-8  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 

10. Flertallet i utvalget foreslår at også butikkene på de typiske turiststedene (hvor det i 
dag er frie åpningstider) skal holde stengt på de store høytidsdagene, dvs. 
langfredag, første påskedag, 1. mai, 17. mai og første juledag. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-5-17  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-5-17
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11. Flertallet i utvalget foreslår at det bare skal være typiske turiststeder (med frie 
åpningstider) i distrikts-Norge, ikke i sentrale strøk. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-5-17  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 
12. Flertallet i utvalget foreslår at departementet skal overta ansvaret (fra fylkesmennene) 

for reglene om typisk turiststed. (For å få samme praksis i hele landet.) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-5-17  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 
 

13. Flertallet i utvalget foreslår at departementet skal kunne oppheve forskrifter om 
typiske turiststeder etter en nærmere vurdering. (Dette kan føre til at turister og 
hyttefolk noen steder ikke lenger kan handle på søndager og høytidsdager.) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-5-17  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-5-17
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-5-17
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-5-17
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14. Flertallet i utvalget foreslår å oppheve unntaket som gjør at blomsterbutikker og 
hagesentre kan holde åpent når som helst. (Disse butikkene vil få samme mulighet 
som andre til å holde søndagsåpent etter kl. 13 innenfor 150 m2.) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-6  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 
15. Flertallet i utvalget foreslår at utsalgssteder skal få lovbestemt rett til å holde stengt 

på søndager og helligdager (også 1. og 17 mai), selv om leiekontrakten eller 
franchisekontrakten forplikter dem til å holde åpent. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-10 
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 

16. Utvalget går imot at kommunene skal bestemme åpningstidene (for å unngå at 
åpningstidsreglene varierer fra kommune til kommune). 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec8#KAP7-2-4 
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-6
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-10
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec8#KAP7-2-4
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17. Et mindretall i utvalget foreslår at butikker skal få lov til å holde åpent på skjærtorsdag 
fram til kl. 16. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-
17/id2581906/sec9#KAP8-6  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 
 

Eventuell kommentar (frivillig): 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-6
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-6
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