
Nd. 4. Frumvarp til laga [4. mál]
um lokunartíma sölubúða.

Flm.: Vilmundur Gylfason, Guðrún Helgadóttir, Magnús H. Magnússon, Jón Baldvin
Hannibalsson, Árni Gunnarsson, Sighvatur Björgvinsson, Karvel Pálmason.

1. gr.
Niður falli lög nr. 17/1936, um samþykktir um lokunartíma sölubúða.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1983.

Greinargerð.
Lög, sem heimila sveitarstjórnum að setja reglur um lokunartíma sölubúða, hafa verið í

gildi síðan 1936. Nokkuð mismunandi hefur verið hvernig einstakar sveitarstjórnir hafa nýtt
þessar lagaheimildir. Í Reykjavík hefur borgarstjórn sett nokkuð stífar reglur, þar sem
kaupmönnum og starfsfólki hefur ekki verið heimilt að starfa, þó svo óskir þeirra hafi staðið
til slíks. Einkum hefur verið deilt um lokunartíma á laugardögum.

Samfélagið hefur auðvitað tekið grundvallarbreytingum síðan lög nr. 17/1936 voru
samþykkt. Í fyrsta lagi verður að gera ráð fyrir því, að verkalýðsfélög hafi að öllu leyti styrkst
og séu nú betur í stakk búin til þess að gæta hagsmuna umbjóðenda sinna, til dæmis gegn
óhóflegu vinnuálagi. Þegar af þeirri ástæðu er lagavernd til handa verslunarfólki ekki nauð-
synleg í sama skilningi og hún var nauðsynleg árið 1936 og síðar.
Í annan stað hafa hagsmunir neytenda breyst með róttækum hætti. Æ algengara verður

að bæði hjóna starfi utan heimilis. Það þýðir að oft hefur fólk ekki aðstæður til þess að versla
nema utan venjulegs vinnutíma. Hinar ströngu reglur, sem gilt hafa til dæmis í Reykjavík,
hafa því oft verið mjög bagalegar fyrir þetta fólk.

Þó svo skiljanlegar ástæður hafi verið fyrir setningu laga sem í raun takmarka opnunar-
tíma sölubúða á árinu 1936, þá sýnast slíkar ástæður ekki vera lengur fyrir hendi.

Síðan lögin um lokunartíma voru sett hefur og orðið veruleg breyting á verslunarháttum
í þéttbýli með tilkomu stórmarkaða. Smærri kaupmenn, "kaupmenn á horninu", hafa átt
mjög í vök að verjast. Þessar verslanir veita hins vegar mjög mikilsverða þjónustu í ein-
stökum íbúðarhverfum. Ef meira frjálsræði gildir, þá virðist rétt að álykta að hinir smærri
kaupmenn hafi betri og jafnari samkeppnisaðstöðu þar sem þeir að öðru jöfnu ættu að hafa
betri tækifæri til þess að versla utan hins hefðbundna vinnutíma.

því miður er það svo að starfsfólk í verslunum býr oft við afar lök kjör. Þeirri röksemd
hefur verið hreyft, að strangar reglur um lokunartíma sölubúða verndi hagsmuni þessa
starfsfólks og verndi það gegn óhóflegum vinnutíma. Þessar röksemdir hafa vísast verið
réttar þegar lögin, sem nú er lagt til að séu afnumin, voru sett. Hins vegar á nú að vera hægt
að tryggja þessu fólki betri afkomu á frjálsum vinnumarkaði en með hamlandi lögum.

1



Fylgiskjal I.

Samantekt, sem gerð hefur verið af Kaupmannasamtökum Íslands.
Afgreiðslutími verslana í nokkrum löndum.

(Tekið saman í sept. 1979 samkv. skýrslu sænskrar nefndar, sem fjallaði um þessi mál
1977.)

Danmörk:
Lög nr. 218 frá 30/6 1976.
Heimilt er að hafa opið frá kl. 6.00 að morgni til kl. 17.30 frá mánudegi til föstudags.
Á laugardögum er heimilt að hafa opið frá kl. 6.00 að morgni til kl. 12.00 á hádegi.
Fram yfir þetta, sem eru 57.5 tímar, má hver verslun nota 6 klst. á viku að auki sem

verður að skipta a. m. k. á 3 daga. ÞÓ má ekki hafa opið lengur en til kl. 14.00 á laugardög-
um. Loka verður á sunnudögum og helgidögum. Verslanir verða að auglýsa ábúðardyrum
hvernig opnunartíma er háttað, og má ekki breyta því nema með eins mánaðar aðlögun-
artíma. (Ca. 63 tímar á viku).

Svíþjóð:
Frá 1972 mega verslunareigendur sjálfir ákveða opnunartíma verslana sinna. Höfuð-

reglan er nú að hafa opið frá kl. 8.00 til kl. 20.00.
Í nóvember 1974 höfðu 22% af mörkuðum og 17% af almennum matvöruverslunum

notfært sér þennan möguleika og ákveðið sérstakan opnunartíma, en ekki aðrar tegundir
verslana.

Stór hluti kaupmanna hefur viljað fá reglugerð sem kveður á um ákveðinn opnunar-
tíma. (Ca. 60---70 tímar á viku). Heimilt er að hafa opið á sunnudögum.

Noregur:
ÍNoregi eru það fylkin sem hafa sett reglugerðir um opnunartíma og er hann misjafn og

sniðinn eftir sérþörfum hvers fylkis eða byggðarlags. Höfuðreglan er þó sú, að verslanir opna
kl. 8.30 á morgnana og hafa opið til kl. 17.00 mánudaga til fimmtudaga. Einn dag í viku
mega verslanir vera opnar til kl. 18.00 eða 19.00, er það venjulega á fimmtudegi eða
föstudegi. Á laugardögum eru búðir opnar almennt til kl. 13.00. Lokað á sunnudögum. (Ca.
52 tímar á viku).

Finnland:
Lög frá 1969, sem segja til um að verslanir megi vera opnar frá kl. 8.00 til kl. 20.00 frá

mánudegi til og með föstudegi og frá kl. 8.00 til 18.00 á laugardögum.
Venjan er sú, að markaðir hafa opið frá kl. 9.00 til 17.00 eða 18.00 og á laugardögum til

kl. 14.00. Matvörubúðir nota tímann kl. 8.00 - 17.00 mánudag - föstudag.

Stóra-Bretland:
Sérstök lög, "The Shops Act" frá 1950, sem segja til um opnunartíma verslana, og er

hann misjafn fyrir hinar ýmsu verslunargreinar.
Bannað er að hafa búðir opnar á sunnudögum.
Frá mánudegi til laugardags má vera opið til kl. 21.00 um kvöld og ráða kaupmenn á

hvaða kvöldi það er.
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Frakkland:
Engin sérstök lög í gildi, en bannað almennt að vinna á sunnudögum nema á veitinga-

stöðum, apótekum og matvörubúðum.
Matvöruverslanir í Frakklandi eru almennt opnar frá kl. 8.00 að morgni til kl. 13.00 og

frá kl. 16.30 til kl. 20.00, frá mánudegi til og með laugardegi, á sunnudögum frá kl.
9.00--13.00.

Aðrar tegundir verslana hafa opið á milli kl. 10.00 að morgni og kI.19.00, en lokað á
sunnudögum.

Algengt er að verslanir, sem hafa opið á sunnudögum, hafi lokað á mánudögum.

Niðurlönd:
Ný lög um opnunartíma frá 1976.
Helsta reglan: Opið er frá kl. 5.00 til kl. 18.00 frá mánudegi til föstudags. Á laugardög-

um opið til kl. 17.00.
Í lögum er bannað að hafa opið á sunnudögum. Opnunartími má ekki fara fram yfir 52

tíma á viku. Eitt kvöld Í viku má vera opið til kl. 21.00 og verður það að vera annaðhvort á
fimmtudegi eða föstudegi. Hvor dagurinn það er ákveðst af sveitarstjórn. Bannað að opna
fyrr en kl. 13.00 á mánudögum og eftir kl. 13.00 á einhverjum degi frá þriðjudegi til
fimmtudags.

Vestur- Þýskaland:
Þar gilda lög um afgreiðslutíma verslana frá 1956. Samkvæmt þeim er heimilt að hafa

verslanir opnar frá mánudegi til föstudags frá kl. 7.00 til 18.00, en á laugardögum frá kl. 7.00
til 14.00. Lokað á sunnudögum. Fyrsta laugardag í mánuði má vera opið til kl. 18.00.

U.S.A.:
Engin ákvæði í lögum í U.S.A. um afgreiðslutíma, en þó er grein í samkeppnislög-

gjöfinni þar sem bannað er að fyrirtæki taki sig saman og geri samkomulag um ákveðinn
opnunartíma. ÞÓ eru ákvæði um það hjá sumum sambandsríkjum, að bannað er að hafa
verslanir opnar á sunnudögum.

Fylgiskjal II.

Frumvarp þetta var flutt fyrst á 104. löggjafarþingi. Flutningsmenn voru Vilmundur
Gylfason, Guðrún Helgadóttir og Árni Gunnarsson. Umsögn Kaupmannasamtaka Íslands
var svofelld:

Reykjavík, 23. febr. 1982.

Kaupmannasamtök Íslands hafa fengið til umsagnar frumvarp tillaga um lokunartíma
sölubúða, sbr. bréf dags. 19. febrúar s.l.

Við vísum til ályktunar sem gerð var á fundi fulltrúaráðs Kaupmannasamtaka Íslands 3.
desember 1981 og send var forráðamönnum þingflokka og flutningsmönnum frumvarpsins,
en hún hljóðar sem hér segir:

"Fundur Í fulltrúaráði Kaupmannasamtaka Íslands, haldinn 3.12.1981, lýsir furðu sinni
á framkomnu frumvarpi til laga varðandi lokunartíma sölubúða.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að niður falli lög nr. 17 frá 1936, um lokunartíma sölubúða,
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án þess að ný lög um sama verði sett í staðinn. Eins og aðrar starfsstéttir á það fólk, sem
vinnur verslunarstörf, fullan rétt á að skynsamleg löggjöf sé í gildi um atvinnu þess. Þær
umræður, sem fram hafa farið að undanförnu um þessi mál, sýna að brýn þörf er á slíkri
löggjöf. Í öllum nágrannalöndum okkar eru í gildi lög um afgreiðslutíma verslana sem koma í
veg fyrir vinnuþrælkun og mismunun á opnunartíma verslana eftir sveitarfélögum. Kaup-
mannasamtök Íslands beina því eindregið þeim tilmælum til háttvirts Alþingis, að sett verði
nú þegar lög um afgreiðslutíma verslana, þar sem verslunarfólk verði tryggt gegn óhóflegum
vinnutíma og verslun gegn stórauknum kostnaði, sem óhjákvæmilega kæmi fram í hærra
vöruverði.

Slíka löggjöf ætti að setja í samráði við hagsmunaaðila, svo sem Kaupmannasamtök
Íslands, Verslunarmannafélag Reykjavíkur, Landssamband íslenskra verslunarmanna og
samtök neytenda."

Það er stefna K.Í. að afgreiðslutími verslana verði ákveðinn með landslögum og verði
samræmdur um allt land. Til þess að vinna að því máli óskuðu K.Í. eftir tilnefningu frá
Landssambandi verslunarmanna, Sambandi ísl. samvinnufélaga og Verslunarmannafélagi
Reykjavíkur í sérstaka nefnd til þess að undirbúa málið.

Allir aðilar nefndarinnar eru því sammála því, að rammalöggjöf verði sett um þetta efni
og að fylgt verði eftirfarandi meginatriðum:
1. Grunntími, þ. e. venjulegur afgreiðslutími verslana, verði frá kl. 9.00 til kl. 18.00 fimm

daga vikunnar. Hugsanlegt er að heimila opnun verslana fyrr að morgni, t. d. kl. 8.00, og
jafnframt loka fyrr, þ. e. kl. 17.30.

Opið sé frá kl. 9.00-12.00 á laugardögum, þó með þeim takmörkunum sem
gildandi kjarasamningar og reglugerð um afgreiðslutíma verslana í Reykjavík setja.

2. VaItími. Heimilt verði að hafa verslanir opnar ákveðinn tímafjölda í viku að auki, t. d. 8
tíma, sem verslanir mega nota tvo daga vikunnar á tímabilinu frá kl. 18.00-22.00. Ef
verslanir hyggjast nota þennan valtíma verður að auglýsa það á áberandi stað í verslun-
inni og má ekki breyta valtímanum nema með eins mánaðar fyrirvara.

3. Tímabundin frávik. Heimilt verði að gera frávik frá ofangreindum reglum í einstaka
byggðarlagi þegar sérstaklega stendur á, t. d. vegna atvinnustarfsemi, þjónustu við
ferðamenn eða mannfagnaðar. Sækja þarf sérstaklega um slík frávik og verður þá að
leita umsagnar viðkomandi kaupmannafélaga og samtaka launþega.

4. Fyrirhugað er að þessi lög nái til allra tegunda verslana.
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