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Høringssvar – Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
Sportsbransjen as er en interesseorganisasjon som representerer alle de 7 norske sportskjedene
(XXL, G-sport/G-max, Intersport, Sport1, MX-sport, Stadion og Coop sport) og ca 70 av de største
leverandørene til sportsbransjen (Bergans, Norrøna, Swix, Helly Hansen, Adidas, Nike, etc..)
Hele bransjen står samlet, når vi er sterke motstandere mot innføring av søndagsåpne butikker.
Bransjen ønsker at dagens regelverk skal videreføres på dette området.
Det er flere grunner til at bransjen ønsker søndagsstengt:
-

-

-

-

Folk får ikke mer penger å handle for selv om det åpnes for søndagshandel. Vi tror derfor
ikke at omsetningen i butikkene vil øke.
Butikkenes kostnader vil øke. Det må ansattes mennesker også på søndager.
Økte kostnader vil medføre økte priser i butikkene. Dette er ikke et gode for forbrukere.
Søndag er den viktigste dagen for nordmenn å trene og være ute i naturen. Bransjen er redd
for at nordmenn vil bytte ut treningsdagen med nok en shoppingdag.
I et folkehelseperspektiv trenger nordmenn sårt å beholde tur- og treningsdagen vår. Stadig
flere får livsstilssykdommer – og vi trenger ikke politiske vedtak som bygger opp under
mindre trening.
Det påstås at dette vil være en valgfri ordning og ikke tvang. I realiteten vil det bli tvang.
Butikker på kjøpesentre må følge senterets åpningstider og disse vil åpne på søndager. Og
når alle senterbutikkene holder åpent, må også konkurrentene holde åpent for ikke å tape
konkurransekraft. Også steder hvor det ikke er sentre, vil det alltids være noen som velger å
holde åpent på søndag. Da MÅ konkurrentene følge etter. Så dette blir i realiteten tvang.
Forslaget om å la kommunene selv bestemme er kun en ansvarsfraskrivelse fra regjeringen.
Det blir for dumt om en butikk som ligger like ved en kommunegrense holder åpent, mens
butikken som ligger noen hundre meter borte ikke får lov fordi den ligger i en annen
kommune.
I statsbudsjettet ble det vedtatt å løfte grensen for moms- og tollfri import til 350 kroner. Det
betyr at alle de som handler på et internasjonalt nettsted slipper moms på alle varer under
350 kroner. En vare som koster 350 kroner momsfritt, koster 437,50 i en norsk
butikk/nettbutikk inkl moms. Ca 80% av antall varer som selges i sportsbransjen koster under
437,50. Dette gjør at konkurransesituasjonen for norske sportsbutikker allerede er svært
vanskelig. Med innføring av søndagsåpne butikker, vil kostnadsnivået til butikkene øke – og
konkurransesituasjonen blir enda vanskeligere.

-

-

-

Det er nedgangstider i Norge akkurat nå. Arbeidsledigheten stiger og mange har det
vanskelig. Vi trenger politiske vedtak som stimulerer vekst i norsk økonomi og som sikrer
norske arbeidsplasser. Søndagsåpne butikker vil føre til at mange butikker går under – i og
med at de allerede i dag er hardt presset. Over halvparten av norske sportsbutikker har
negativt resultat allerede. Økte priser i norske butikker vil føre til at flere velger å handle
momsfritt på internasjonale nettsteder – og dermed føre omsetningen ut av Norge.
Ansatte trenger en fast fridag / familiedag i uka. Alle ansatte i sportsbutikker er godt skolerte
for å kunne yte riktig service til kundene. Bransjen kan ikke bare hente inn studenter til å
gjøre jobben. Det vil ikke fungere. Det betyr at det vil være det faste personalet som må
jobbe også søndager. Vi i sportsbransjen er opptatt av at våre ansatte skal få lov å beholde
denne ene fridagen til å være sammen med familie og venner.
I tillegg vil søndagsåpne butikker få en del uheldige ringvirkninger også for andre enn de som
jobber i butikkene. Det vil bli mer transport av både mennesker og varer med de uheldige
konsekvensene det har på miljøet. En rekke andre grupper må også begynne å jobbe
søndager som følge av dette vedtaket: vektere, renholdere, transportører, lagerarbeidere,
kollektivtransportansatte, etc.

Sportsbransjen er bekymret for regjeringens motarbeidelse av handelsnæringen. Momsfri handel fra
utlandet og søndagsåpne butikker kan bidra til å rasere hele norsk handelsnæring. I dagens
arbeidssituasjon har ikke Norge råd til å miste mange tusen arbeidsplasser i handelsnæringen. Jeg
håper inderlig at regjeringen tar til fornuft, og sier nei til søndagsåpne butikker og også endrer
vedtaket om momsfri import fra utlandet. Jeg ønsker virkelig ikke at dette skal være den regjeringen
som blir husket for å ødelegge norsk handelsnæring.
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