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Umsögn um breytingu á lögum um helgidagafrið (32/1997)

Verzlunarmannafélagi Reykjavíkur hefur verið falið að veita umsögn um frumvarp til laga um 
helgidagafrið, 481. mál, afgreiðslutíma matvöruverslana. Eftirfarandi athugasemdir eru 
gerðar:

Með breytingu á 1. tölul. 1. mgr. 5. gr. laganna er helgidagaopnun matvöruverslana með 
verslunarrými undir 600 fermetrum og þar sem a.m.k. 2/3 hluti veltunnar er sala á matvælum, 
drykkjarvöru og tóbaki, heimiluð á föstudeginum langa, páskadegi og hvítasunnudegi. 
Tillaga þessi um rýmkun opnunartíma gengur lengra en óskir vinnuveitenda varðandi efnið, 
þar sem fyrri umræða snerist aðallega um afgreiðslutíma verslana á hvítasunnudegi.

Athugasemd er því gerð við þá tillögu að rýmka opnunartíma á helgidögum umfram óskir 
hagsmunaaðila verslana og fækka þar með þeim dögum þar sem launþegum í 
verslunarstörfum er tryggður frídagur skv. lögum.

Við þetta má bæta að afgreiðslutími verslana hérlendis er nú þegar orðinn með þeim hætti að 
vart er á bætandi. Verslunarkjamar og stórmarkaðir eru opnir 7 daga vikunnar, 
sólarhringsopnun matvöruverslana er að ryðja sér til rúms, auk þess sem núgildandi ákvæði 
um starfsemi á helgidögum er nýtt til fullnustu. í  dag er opnunartími verslana einna 
frjálsastur hér á landi af löndum hins vestræna heims og verður því ekki séð að sérstök 
þörf sé fyrir enn frekari rýmkun á þessu sviði.

Að auki er gerð athugasemd við þá viðmiðunarstærð verslana sem tilgreind er í 
lagabreytingunni, þ.e. 600 fermetra verslunarrými. Ætla má að stór hluti alls verslunarrýmis í 
þessum geira sé um og undir 600 fermetrum, t.a.m. allar svokallaðar klukkuverslanir og þykir 
því ekki ástæða til að hafa svo rúma viðmiðun. Horfa verður jafnframt til reynslu 
grannþjóða okkar af stærðarviðmiðunum þar sem er eilífur ágreiningur er um hvað 
fermetrar skulu taldir, þ.e. hvort andyri verslunarmiðstöðva sé talið með, lager og 
gangar o.s.frv.

Fyrir hönd VR eru því fyrmefndar athugasemdir gerðar og jafnframt óskað eftir því að 
tillögur nefndar þeirrar sem dómsmálaráðherra skipaði vegna þessara mála 1. júní 2004, verði 
endurskoðaðar með tilliti til framanritaðs.
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