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Svar på spm. nr. 1274 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Svein 
Flåtten - Vil statsråden påse at høringen av NOU 2011:4 ser på effekten av 
butikkareal og åpningstider (Brustadbua) til det beste for norske forbrukere? 

Representanten Svein Flåtten har stilt følgende spørsmål: 
'Få pressekonferanse 13.4.2011 varslet Statsråden at NOU2011:4 vil bli sendt på hgring, 
medfmst i november. Rapporten hevder at vareutvalget er betydelig st0rre i Sverige enn i 
Norge. Samtidig er den typiske butikken i Norge mindre enn i Sverige. Lite butikkareal 
betyr selvfslgelig dårligere vareutvalg. I Norge bidrar åpningstider til at butikker etableres 
små for å komme under grensen for den såkalte Brustadbua. Vil statsråden påse at 
hgringen ser på effekten av Brustadbua, til det beste for norske forbrukere? 

Matkjedeutvalget, som la fram sin rapport 13. april i år har, slik representanten Flåten 
bemerker, pekte på at vareutvaiget i norsk dagligvarehandel er vesentlig lavere enn i 
mange andre land, herunder Sverige. Utvalget har imidlertid ikke diskutert den såkalte 
"Brustadbua" spesielt, og det er ikke gjort særskilte vurderinger av hvilke effekter 
denne ordningen eventuelt måtte ha på vareutvalget, utbud og mangfoldet av 
dagligvarer. Utvalget har heller ikke foreslått tiltak eller endringer knyttet til 
"Brustadbua". Jeg ser det derfor ikke som naturlig at man i høringen av 
matkjedeutvalgets rapport skal ta opp denne problemstillingen spesielt. Jeg vil likevel 
understreke at vi i høringen selvsagt vil følge opp de utfordringene matkjedeutvalget 
peker på når det gjelder det begrensede vareutvaiget i norsk dagligvaresektor generelt. 
Utvalgets rapport vil bli sendt på høring i nærmeste fremtid, med høringsfrist i 
november. 

Jeg vil for øvrig vise til at åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven ligger under 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ansvarsområde. 
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Åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven var oppe til debatt i Stortinget både i 2008 
og 2009, og sist rett før påske i år. Dokument 8:46 L (2010-2011), Lovforslag fra Harald 

T. Nesvik, Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Solveig Horne om å awikle 
åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua", ble 

behandlet i Stortinget 14. april 2011. Forslaget ble ikke bifalt. I debatten uttalte 
Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud blant annet: 

"Det er flere grunner til at vi fortsatt snsker å ha grenser for kommersiell aktivitet på ssn- 
og helligdager. Jeg mener at ssndagen bsr vmre en annerledes dag som skiller segfia andre 
dager i uken. Grenserfor kommersiell aktivitet vil kunne bidra til dette. 
Åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven gir et vern for arbeidstakerne innen 
varehandelen mot ssndagsarbeid." 

Aasrud pekte videre på at hun mener unntaksbestemmelsene som per i dag finnes er 
tilstrekkelige til at forbrukerne får gjort den nødvendige søndagshandelen. 
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