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Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne 
butikker 
 

Regjeringen har sendt på høring notatet Forslag om endringer i helligdagsloven for å 
tillate søndagsåpne butikker. Oslo biskop og bispedømmeråd går imot forslaget om å 
utvide adgangen til å holde butikker åpne på alle vanlige søndager. Av dette følger at vi 
også går imot forslaget om at beslutningsmyndighet om dette legges til den enkelte 
kommune. 
 
Oslo biskop og bispedømmeråd stiller seg bak uttalelsen om Søndagsåpne butikker 
som ble vedtatt på Kirkemøtet i Trondheim 9.-15. april 2015 og oversendt regjeringen. 
Denne er i tråd med og utdyper uttalelsen i Bispemøtet 17. oktober 2013 Om 
søndagsåpne butikker. En oppfordring til den nye regjeringen fra biskopene i Den 
norske kirke.  
 
Oslo biskop og bispedømmeråd vil understreke følgende: 
 
En annerledes dag og fellesskapsverdier 
Liberalisering av helligdagsloven bryter med viktige livsfremmende fellesskapsverdier 
som har formet samfunn og kultur i tusen år. Søndagens særpreg er avhengig av at den 
vernes og ivaretas som en annerledes dag.  I Helligdagslovens paragraf én sies det 
nettopp at lovens formål er «å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige 
fred på helligdager» og «å gi høytiden ro og verdighet». En felles hviledag gir uken en 
rytme som understreker den nødvendige vekslingen mellom hvile og arbeid, og som 
fremmer fellesskap og folkehelse. En felles hviledag gir rom for rekreasjon, familie og 
fellesskap, gudstjenesteliv, frivillig engasjement, idrett og kulturliv. Foreldre og 
foresatte får anledning til å følge opp barn og unge i ulike helgeaktiviteter. 
 
Arbeidstakernes situasjon 
Ved en liberalisering vil mange arbeidstakere oppleve forverrede arbeidsforhold med 
mindre tid til å delta i samfunnsbyggende tros- og kulturliv på søndagene. Vi støtter 
partene i arbeidslivet som uttrykker bekymring over at regjeringens forslag om 
liberalisering er framsatt uten konsekvensanalyse.  
 
Klimaperspektiv 
I tråd med kirkemøtevedtaket mener vi at det er skadelig for samfunnet og den 
enkelte å gjøre grep som øker forbrukspresset. Det er videre en fare for at 
søndagsåpne butikker vil føre til økt energibruk og økt transport. Dette er 
bekymringsfullt i et klimaperspektiv.  
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Ulike religiøse helligdager 
Oslo biskop og bispedømmeråd er glad for at lovverket gir rom for at mennesker av 
ulik tro kan ta fri for å feire sine helligdager. Søndagen som felles fridag og hviledag er 
ingen trussel mot dette. Vi har ikke registrert at andre tros- og livssynssamfunn har 
fremmet krav om endring av dagens helligdagslov. 
 
 
Ut fra disse argumentene ber Oslo biskop og bispedømmeråd om at Forslag om 
endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker ikke fremmes for 
Stortinget. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Chr. M. Kvarme 
Biskop 

Harald Hegstad 
Leder av Oslo bispedømmeråd 
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