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Høring - NOU 2017: 17 På ein søndag?
Kulturdepartementet sender med dette på høring NOU 2017: 17 På ein søndag? Reglane
om søndagshandel og konsekvensane av endringar.
NOU 2017: 17 gjør rede for konsekvensene av å endre reguleringen av åpningstidene i
varehandelen. Utvalget har vært bredt sammensatt og fikk et bredt mandat. Departementet
ber om kommentarer til utredningens funn, vurderinger og forslag. Et flertall på 11 av
utvalgsmedlemmene har samlet seg om ett forslag til lovendringer. Departementet ber
spesielt om kommentarer på hvert av disse konkrete forslagene til lovendringer.
Utvalget skisserer fire ulike modeller for regulering av søndagshandel fra faste utsalgssteder.
Modell 1 legger vekt på at færrest mulig i varehandelen må arbeide på søn- og høytidsdager,
med kun små justeringer i dagens regelverk. Modell 2 legger vekt på å skape likere
konkurransevilkår og samtidig skjerme søndag formiddag og de store høytidsdagene. Modell
3 legger opp til frie åpningstider for alle utsalgssteder med avgrenset salgsareal for å skape
like konkurransevilkår. Modell 4 innebærer en liberalisering av regelverket. Et flertall av
utvalgsmedlemmene pekte på modell 2 som en forbedring og forenkling av gjeldende rett.
For å gjøre det lettere å avgi høringsuttalelse og oppsummere høringen er det utarbeidet en
nettbasert høringsløsning. Der kan man enkelt gi uttrykk for om man er enig eller uenig i
utredningens forslag, og hvor viktig man mener det aktuelle spørsmålet er. Det er i tillegg
mulig å formulere egne kommentarer til hvert forslag. Høringsinstansene blir også bedt om å
ta stilling til påstander som belyser ulike hensyn ved utforming av åpningstidsreglene, se
vedlagte liste over spørsmålene. Det er nødvendig å sette seg inn i NOU-en for å svare på
spørsmålene. Departementet ber om at den nettbaserte høringsløsningen benyttes.
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Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken
direkte, står fritt til å uttale seg om forslagene som legges frem. Vi ber om at
høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner
mv. som ikke er oppført på høringslisten.
Les og svar på høringen: www.regjeringen.no/helligdagsloven
Høringsfristen er 25. april 2018.
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