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Høring søndagsåpne butikker
Norges Bondelag ønsker å komme med høringsinnspill til forslaget om å endre
helligdagsloven, slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager.
For Norges Bondelag er dagligvarebutikkene det viktige sisteleddet ut mot forbruker. God
tilgjengelighet av varer i butikk er nødvendig for at forbruker skal nyte godt av varene vi
som bønder produserer. Forbrukerundersøkelser viser imidlertid at et flertall av
forbrukerne ikke etterspør søndagsåpne butikker, slik også Statens Institutt for
Forbruksforskning (SIFO) viser til i sitt høringssvar. Motstanden mot søndagsåpne
butikker hos forbruker har snarer økt siste året. Det er derfor ikke et press fra forbruker om
søndagsåpne butikker.
For Norges Bondelag er det viktig at verdikjeden fram mot forbruker fungerer effektivt, og
at dagligvarebutikkene ikke blir påført ekstra kostnader, som i neste omgang kan gi økte
priser til forbruker uten at dette kommer produsenten til gode. Dagligvarebransjen, med
unntak av en paraplykjede, ønsker ikke søndagsåpne butikker. De mener søndagsåpne
butikker ikke vil gi økt salg, men en fordeling av salget på flere dager. En ekstra
åpningsdag uten økt totalt salg vil kunne gi økte utgifter for butikkeiere, noe som igjen vil
kunne føre til økte priser av bondens produkter i butikk. Det vil bli et press for butikkeiere
å holde åpent når konkurrentene har åpne butikker søndag, selv om det isolert sett ikke er
lønnsomt for butikkeier. FAFO konkluderer med at søndagsåpne butikker ikke
nødvendigvis vil gi flere arbeidsplasser (notat 2015-3). Arbeidspresset på arbeidstakerne
som allerede arbeider som butikkansatte vil derimot øke. Både NHO og LO har gått imot
innføring av søndagsåpne butikker.
Det er også en fare for at søndagsåpne butikker vil kunne ha en negativ effekt på
distriktene. Småbutikker i distriktene kan tape mot større kjøpesenter i mer sentrale strøk
når kjøpsmønsteret flytter seg til søndager. Dette har vist seg å være effekten i Danmark
etter at det ble åpnet for søndagsåpne butikker der. Med butikker følger gjerne også
tjenester som post og apotek, som også risikerer nedleggelse. Butikken er ofte et viktig
sosialt knutepunkt i bygda, i tillegg til å gjøre varer lettere tilgjengelig for kundene.
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Bøndene er avhengige av å ha et levende bygdesamfunn rundt seg, og vil derfor bli
negativt rammet av nedlagte bygdebutikker.
Søndagsåpne butikker kan også ha sosiale effekter. I dag er søndagen ”annerledesdagen”
da det er tid til familie og venner, og mange sosiale aktiviteter og organisasjonsarbeid er
lagt til søndager. Søndagsåpne butikker kan vanskeliggjøre bruk av søndagen til denne
typen aktiviteter, som også er viktig for samholdet både i familien og i lokalsamfunnet.
Norges Bondelag går på dette grunnlaget imot forslaget om å endre helligdagsloven,
slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager

Med vennlig hilsen
Elektronisk godkjent, uten underskrift
Anne Thorine Lundstein
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