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– Vi kommer aldri til å ha søn-

dagsåpent. I hvert fall ikke i min 
tid her, sier Jan Kjell Rugtvedt, 
eieren av Meny- butikken på 
Stathelle. 

Han er soleklar, allerede før en 
lovendring er kommet og før han 
ser hvordan konkurrentene vil 
håndtere det. 

Det er heller ikke tilfeldig at han 
blir spurt. 

Hver jul de siste årene har han 
annonsert at de ikke vil ha søn-

dagsåpent i forbindelse med 
julehandelen. Den vil komme på 
trykk i år også. 

– Det står jeg på. Jeg synes vi 
må kunne ha en fridag i uka. 
Dessuten er det mer enn nok 
åpent. Det skyldes dårlig planleg-
ging om en ikke klarer å handle 
innenfor de ordinære åpningsti-
der, sier Rugtvedt. 

Han ser fram til å sette annon-
sen på trykk i år også. Resultatet 
er klapp på skuldra og skryt for 
at han setter ned foten. 

– Jeg har fått tilbakemeldinger 
av kunder langt ut i det neste 
året faktisk, sier Rugtvedt. 

De ansatte gleder seg over sje-
fens standpunkt de også. 

– Vi setter pris på det alle 
sammen, sier han. 

Distriktssjefen for Meny, Mor-
ten Haugenes, bekrefter at Rugt-
vedt også har kjeden i ryggen. 

– Norgesgruppen jobber mot 

Splittelse om søndagsåpent 
BAMBLE: Regjeringen vil åpne for søndagsåpne butikker. Men vil egentlig bransjen det selv? Svaret er mest nei, men også ja. 
Et steinkast fra hverandre på Stathelle finner vi to av ytterpunktene.
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Splittelse om søndagsåpent 
søndagsåpent, og ønsker det 
ikke. Blant annet av hensyn til 
kostnader. 

Rugtvedt reagerer også på 
hvordan forkjemperne for søn-
dagsåpent sier det er en fin 
anledning for skoleungdom til å 
få seg jobb. 

– All respekt for ungdommen, 
men en butikkjobb handler ikke 
bare om å telle poteter. Her har 
vi folk som har jobbet 15-20 år i 
frukt og kjøttavdelinger og det er 
ikke sånn at hvem som helst bare 
kan steppe inn og ta disse job-
bene. Det synes jeg dessverre 
forsvinner litt i debatten, sier 
han.  

KJØRER PÅ
Kjøpmann Bente Egell-Johnsen 
hos Rema 1000 representerer 
den andre siden. 

Så fort en eventuell lovendring 
kommer vil hun åpne dørene på 
søndager. 

– Fordi vi er opptatt av å være 
tilgjengelig for kundene. Dessu-

ten vil det skape flere arbeids-
plasser, sier hun. 

For hun er innstilt på at flere 
av de ansatte fortsatt ønsker å ha 
søndagen som hviledag. 

– Og jeg kommer ikke til å 
tvinge de som ikke vil, presiserer 
hun. 

Men vil egentlig butikkene ha 
noe å tjene på å holde åpent på 
søndager? Det er også et av 
mange spørsmål som har blitt 
aktualisert etter at Sundvolden- 
erklæringen ble lagt fram. Egell- 
Johnsen innrømmer at hun er 
usikker på det hun også. 

– Jeg tror ikke det vil føre til 
veldig mye mer omsetning totalt 
sett, men vi kommer nok til å ta 
noe fra kiosk og bensin, samt de 
som har søndagsåpent allerede. 

Hun forteller at hun stadig 
hører om bamblinger som reiser 
til Porsgrunn for å handle på 
søndager. Rema 1000 sin hoved-
konkurrent på lavpris, Kiwi, har 
to søndagsåpne «Brustadbuer» 
her. 

– Veldig mange arbeidsplasser 
har drift syv dager i uka, og jeg 
ser ikke helt problematikken i at 
ikke butikkene også kan ha det. 
Nå er det opp til myndighetene å 
si om det blir noe eller ikke, så 
blir det opp til hver enkelt om en 
eventuelt kaster seg ut på det, 
sier hun. 

NEI FRA COOP
Coop ser også med stor skepsis 
på søndagsåpent. Coop åpnet 
Coop Extra- butikken på Bro-
torvet i fjor, og befinner seg der-
for også midt i konkurransen på 
Stathelle.  

– I utgangspunktet ønsker vi 
ikke søndagsåpne butikker. For 
oss blir det for kostnadskreven-
de. Det vil bare skyve omsetnin-
gen utover flere dager. Samtidig 
vil det bli vanskelig for de ansat-
te, sier administrerende direktør 
i Coop Vestfold og Telemark, 
Anne Berg Behring. 
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OSLO: Dersom det blir et 
faktum skal vi selvsagt klinke 
til og gi kundene et godt til-
bud, også på søndager. 

Det sier Bjørn Takle Friis i Ica 
Norge til Dagligvarehandelen, 
bransjens ukesavis. Sitatet er 
svaret han ga på spørsmålet 
«Den nye regjeringen åpner for 
full søndagsåpent. Hva er din 
kjedes holdning til det?». 

Dagligvarehandelen stiller 
også spørsmål om hvilke kon-
sekvenser full søndagsåpent 
kan få. Takle tror søndagsåpent 
i Oslo og andre større byer vil 
bli en suksess, mens det vil bli 
større utfordringer på mindre 
steder med sterk konkurranse 
om mindre omsetning. 

Per Roskifte i Norgesgruppen 
og Kristin Paus i Coop Norge 
har fått de samme spørsmålene. 
De er alle klare på at søndagså-
pent i liten grad er blitt etter-
spurt hos kundene.

– I svært liten grad, sier Ros-
kilde. 

Paus i Coop viser til en 
undersøkelse blant kundene 

som sier at 60 prosent av dem 
ikke ønsker en generell åpning 
på søndag. 

Takle Friis i Ica påpeker også 
at det aldri har vært noe opp-
rop for søndagsåpent. 

– Men handlemønsteret i 
Norge, hvor vi handler ofte og 
ustrukturert borger vel for at 
det raskt vil skapes et behov 
også på søndager, sier han til 
avisa. 

De er alle samstemte i at 
ringvirkningene i Danmark 
også kan bli gjeldende i Norge. 

– Endringene ble større enn 
forventet i Danmark. Om disse 
endringene er ønskelige i 
Norge er spørsmålet vi bør 
stille oss, sier Roskifte. 

– De små butikkene som i 
dag nærmest overlever fordi de 
er eneste butikk i området som 
kan holde søndagsåpent vil 
nok få det tungt. Rett og slett 
fordi kundene ikke lenger ser 
behovet for dem når de noen 
meter bortenfor kan velge fra et 
bredere sortiment til lavere pri-
ser, også på søndager, innrøm-
mer Takle Friis i Ica Norge. 

Ica Norge: 
– Vi vil klinke til 

ICA POSITIVE: Ica Norge sier til bransjeavisen Dagligvarehandelen at 
de vil klinke til om en lovendring kommer. De erkjenner likevel at små 
butikker kan få det tøft. 

PORSGRUNN/OSLO: En 
fersk undersøkelse viser at 
syv av ti butikkledere ikke 
vil ha søndagsåpne butik-
ker. 

Det er undersøkelsen Norsk 
ledelsesbarometer fra organi-
sasjonen Lederne som viser 
dette. Hovedårsaken er at de 
frykter det vil ta fra dem fri-
tid og gå ut over bedriftenes 
inntjening. 

Nærmere halvparten av de 
spurte er også uenige i 
påstanden om at søndagså-
pent vil være positivt for 
inntjeningen. 

– Folk spiser ikke mer selv 
om butikken har utvidet 
åpningstid. Og dette kan gå 
særlig hardt uover de små 
butikkene. Økte personal-
kostnader kan være nok til 
at en butikk går med under-
skudd, og til slutt må legge 
ned, sier Heidi Wold i Leder-
ne. 

I pressemeldingen fra 
organisasjonen trekker de 
f rem Danmark som et 
eksempel. Her har nærmere 
100 dagligvarebutikker lagt 
ned etter at bestemmelsene 
om åpningstider ble lempet 
på i fjor. I særlig grad de små 
butikkene i distriktene. Kon-
kurransen fra større butikker 
her også rammet kiosker og 
bensinstasjoner, påpekes det. 

Forbundsleder i lederne, 
Jan Olav Brekke, er opptatt 
av de får på plass et best 
mulig regelverk før søn-
dagsåpne butikker blir tillatt. 

– For oss er det viktig å få 
på plass bestemmelser om 
avspasering, overtid og 
bemanningsløsninger der-
som de skal arbeide på søn-
dager. Etter vår mening må 
det også være frivillig å jobbe 
på søndager. Vi vet at mange 
er sterke motstandere, sier 
han i pressemeldingen.  

Syv av ti vil ikke 
ha søndagsåpent
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