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Jeg viser til korona krisen og de nær forestående helligdager - og det meste av befolkingen som befinner 
seg hjemme i påsken.   
 
I helligdagene er det kun små butikker / bensinstasjoner som har lov å være åpne.  Drammen har svært 
få slike. Slik sett er vi i en mer kritisk situasjon enn Oslo (som fikk forespørsel om utvidet åpning avvist av 
fylkesmannen).   
 
De små lokalene medfører åpenbart økt smitterisiko – i tillegg til køer og øvrig irritasjon.   
 
Det vises også til at flere dagligvarekjeder har vært ute annonser som ber folk spre handlingen.   
 
Frps gruppe, samlet til møte på nett i går kveld, oppfordrer ordfører til å umiddelbart søke 
fylkesmannen om unntak fra åpningstidsloven for at dagligvarebutikker og apotek kan holde åpent på 
påskens røde dager.    
 
 
Svar 
 
Jeg takker for konstruktive innspill i denne krevende tiden. Det er viktig at vi finner gode løsninger for 
Drammen kommune, og at løsningene er faglig godt forankret. Saken er behandlet i Kriseledelsen i dag, 
og det er besluttet at Drammen kommune ikke vil søke om utvidede åpningstider. Vedtaket er gjengitt 
under.  

Det vil bli gjort en ny vurdering dersom sentrale bestemmelser og retningslinjer endres. 

Jeg viser også til uttalelse til saken fra Smittevernrådet, gjengitt lenger ned.  

Det er i tillegg gjort en henvendelse til Byen Vår Drammen (BVD) for å høre om deres vurderinger. De 
stiller seg også bak nasjonale føringer. 
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Referat fra møte i Kriseledelsen 7. april 

«Utvidet åpningstider for butikker i påsken: 

 Smittevernrådet har gitt sin tilbakemelding og viser til Helsedirektorates råd til all 

varehandel  Om butikken er liten eller stor er altså ikke så relevant smittevernmessig, følger 

man disse rådene er det lavere risiko. 

 Oslo kommune har fått avslag, Fylkesmannens avslag er innhentet.  

 Beslutning: med bakgrunn Fylkesmannens vurdering og avslag til Oslo kommunes søknad, vil 

ikke Drammen kommune søke om dette» 

Smittevernrådet 

Smittevernmessige råd er uavhengig av om butikken er liten eller stor. Følgende er klippet inn fra 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-
kultur?malgruppe=undefined#rad-til-all-varehandel-inkludert-dagligvarehandel  

 Koronaviruset smitter i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. 
Det er derfor mye større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man 
berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter. Helsemyndighetene anbefaler derfor å 
unngå tett kø i eller ved butikkene. 

 De generelle hygienerådene gjelder for ansatte i butikk. Alle bør holde minst én meters avstand 
til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. 

 Så langt det er mulig bør betaling skje kontaktløst, med tæpping, Vipps, Coopay eller andre 
digitale betalingsløsninger. Alternativt bør betalingskort benyttes. Kontanter skal kun benyttes 
unntaksvis. 

 Alle kunder oppfordres til å følge de generelle hygienerådene og bør holde minst én meters 
avstand til andre kunder og til butikkens ansatte. 
 

Om butikken er liten eller stor er altså ikke så relevant smittevernmessig, følger man disse rådene er det 
lavere risiko, mener Smittevernrådet. 

Fylkesmannen i Oslo 

Jeg legger ved svaret fra Fylkesmannen i Oslo til Oslo kommune, i sin helhet. Kort oppsummert har Oslo 
kommune i sin søknad til fylkesmannen blant annet begrunnet med at de frykter for stor pågang i de 
små matvarebutikkene og for hamstring.  Videre begrunner kommunen søknaden i hovedsak med at de 
har høyst antall smittede i befolkningen, og at befolkningen i Oslo i langt større grad enn vanlig vil 
oppholde seg i byen fremfor å reise vekk. De viser til at påskestengte butikker vil medføre sterkt 
reduserte muligheter for å handle mat over en periode på fem dager.  Smittevernoverlegen i Oslo, Tore 
W. Steen, er konsultert og har anbefalt en generell dispensasjon i påsken, slik at man får spredd 
handlingen mest mulig 

Fylkesmannen sier blant annet at «Når det gjelder forsyningssikkerheten – at folk kan få tak i det de 
trenger – er det per i dag ikke grunnlag for å hevde at det er en forsyningskrise. De fleste innbyggere vil 
ha mulighet i løpet av ukens seks alminnelige handledager til å få tak i nok mat til å holde gjennom 
helgen.  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur?malgruppe=undefined#rad-til-all-varehandel-inkludert-dagligvarehandel
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur?malgruppe=undefined#rad-til-all-varehandel-inkludert-dagligvarehandel
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur?malgruppe=undefined#rad-til-all-varehandel-inkludert-dagligvarehandel
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur?malgruppe=undefined#rad-til-all-varehandel-inkludert-dagligvarehandel
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Når det gjelder søndagsåpne butikker som et smittebegrensningstiltak, ved at handelen spres utover i tid 
slik at det blir færre personer i butikkene samtidig, må de ønskede positive virkningene veies mot 
hensynet til blant annet ansattes hvile, renhold, rydding og etterfylling av varer. Også andre tiltak kan 
bidra til smittebegrensning, som for eksempel begrensninger i antall kunder som får adgang til butikken 
samtidig, samt hygienetiltak.»  

Departementet konkluderer med at det for tiden ikke er grunnlag for å gjøre unntak fra 
helligdagsfredlovens bestemmelser om åpningstidbegrensninger som følge av Korona-pandemien.» 

Fylkesmannen skriver videre «Vi har merket oss anførslene i søknaden om særegenheter for Oslo 
kommune med høyest antall registrerte smittede, befolkningstettheten og smitteverntiltak ved å spre 
handelen utover i tid, samt anbefalingen fra smittevernoverlegen Tore W Steen om en generell 
dispensasjon i påsken. Når det gjelder hensynet til tilgang til mat og smittevern, anser vi likevel ikke at 
situasjonen er særlig endret.  

Vi anser heller ikke at det at det er påske og at mange må holde seg hjemme i påsken på grunn av 
hytteforbudet, er en «særlig grunn» for å gi dispensasjon. Vi viser til uttalelse fra barne- og 
familieministeren i en pressemelding i dag hvor han uttaler at regjeringen ikke mener det er behov for å 
gi en generell åpning av dagligvarebutikkene i påsken.  

Vi viser til at det etter helligdagsfredloven ikke gjelder noen begrensinger i åpningstiden på hverdager. 
Mange har også hjemmekontor, noe som kan gjøre det enklere å planlegge innkjøp til tidspunkter hvor 
det normalt ikke er så mange i butikkene. Vi viser også til at det er mange dagligvarebutikker i 
kommunen slik at tilgangen til mat generelt sett er god.» 

Byen Vår Drammen (BVD) 

Byen Vår Drammen (BVD) svarer i vår henvendelse til dem at de stiller seg bak alle de nasjonale 
smitteverntiltakene. Det anses derfor som uaktuelt for Drammen å søke utvidelse av åpningstider. BVD 
viser også til at de allerede den 19. mars tok et initiativ overfor sine aksjonærer med tilbud om 
hjemkjøring av varer til butikkenes kunder, og de delte det også fysisk ut til alle åpne butikker mandag 
23. mars.  

Initiativet er bruken av appen InstaDel, som er en app for hjem/bedriftslevering. Butikker, restauranter 
og bedrifter kan bruke denne tjenesten ved å få sine varer, mat, pakker etc. levert fra sin butikk, 
restaurant eller bedrift hjem til privat- og bedriftskunder. Tjenesten koster fra 79,- inkl. som betales av 
butikk/restaurant eller av kunden. 

 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 
 


