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Lukkeloven bør helt liberaliseres 

 

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har fremsat et lovforslag, som giver Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra lukkeloven. Formålet er at 

give detailbutikker mulighed for – efter anmodning fra kommunalbestyrelsen – at holde åbent 

på helligdage, hvis der i lokalområdet foregår offentlige enkeltarrangementer af international 

eller tilsvarende karakter. Eksempelvis når Giro d´Italia kommer til Herning på St. Bededag. 

 

CEPOS har afgivet høringssvar, hvori det foreslås, at lukkeloven bliver liberaliseret fuldt ud, 

ligesom man har gjort det i Sverige. Begrundelsen er, at det principielt bør være op til den 

enkelte virksomhed selv at beslutte, hvornår den holder åbent eller lukket. Det er ikke statens 

opgave at opstille unødvendige barrierer for den fri næringsret eller den fri konkurrence. Så i 

stedet for at indføre en bureaukratisk dispensationsordning, burde regeringen i stedet afskaffe 

lukkeloven helt. En ny meningsmåling foretaget af analysebureauet Norstat viser, at en sådan 

beslutning har danskernes opbakning. Her svarer hele 68 pct. af danskerne, at de mener, at 

butikkerne selv bør kunne bestemme, hvornår de ønsker at holde åbent.  

Notatet er yderligere sendt som høringssvar 

 

Lovforslaget 
Den nugældende Lukkelov blev liberaliseret i januar 2011 og træder fuldt i kraft i oktober 2012. 
Da vil det stadig være forbudt at holde åbent juleaftensdag, juledag og 2. juledag, 
nytårsaftensdag efter klokken 15, nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag, 
grundlovsdag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag og 2. pinsedag. Når loven er fuldt 
indfaset er der med andre ord tale om en væsentlig liberalisering i forhold til de regler, vi hidtil 
har kendt.  
 
Trods den væsentlige liberalisering, har erhvervs- og vækstminister Ole Sohn den 11. januar 2012 
fremsat et lovforslag, der skal øge lukkelovens fleksibilitet. Formålet er, at butikker skal kunne 
holde åbent på helligdage i forbindelse med helt særlige arrangementer.  
 
Forslaget giver kun mulighed for at dispensere fra lukkeloven ved særligt omfattende 
enkeltarrangementer, typisk af international eller tilsvarende karakter. Mere lokale 
arrangementer giver derimod ikke mulighed for dispensation. Heller ikke selvom de involverer en 
hel egn. 
 
Derudover kræver forslaget principielt godkendelse fra to instanser. Således træffer Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen kun afgørelse på anmodning fra en kommunalbestyrelse. Med andre ord: En 
dispensation kræver både kommunalbestyrelsens samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens involvering 
og accept. 
 

CEPOS´s kommentarer til lovforslaget 
Erhvervs- og vækstministerens lovforslag illustrerer, at selvom der er sket en markant forbedring 
af lukkeloven, så er de restriktioner, der stadig gælder, så uhensigtsmæssige at man er nødt til 
at indføre en dispensationsregel. Vel at mærke en restriktiv og bureaukratisk dispensationsregel, 
som både kræver godkendelse fra kommunalbestyrelsen og fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
Lovforslaget i sin nuværende udformning vurderes derfor at resultere i unødvendige byrder for 
både myndigheder og erhvervsliv, selvom Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er kommet til et andet 
resultat i sin AMVAB-måling. Men alt er som bekendt relativt og grundlæggende er det vel 
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indiskutabelt, at en ansøgningsprocedure er mere byrdefuldt for både det offentlige og for 
erhvervslivet, end hvis der var en klar hjemmel om, at virksomhederne også kan holde åbent på 
helligdage? 
 
 
Principielt bør det være op til den enkelte virksomhed selv at bestemme, hvornår man vil holde 
åbent eller lukket. Herunder beslutte om den vil holde åbent på en helligdag. For mange 
virksomheder – navnlig de mindre – forholder det sig heldigvis også sådan efter den 1. oktober 
2012, hvor den nye lukkelov bliver fuldt ud indfaset. Men for andre og større virksomheder vil 
det fortsat være ulovligt at holde åbent på helligdage, hvormed lukkeloven stadig gør et 
unødvendigt og uheldigt indgreb i virksomhedernes selvbestemmelsesret. 
 
Samlet set anbefales det, at lukkeloven afskaffes i sin helhed, da den foreslåede 
dispensationsregel reelt er en symptombehandling i stedet for en årsagsbehandling. Med de nye 
lukkelovsregler, som træder i kraft til oktober 2012, er der principielt ikke behov for at 
opretholde den sidste rest af regulering, som er tilbage i lukkeloven. Slet ikke når man tager i 
betragtning, at den trods alt medfører både indgreb i virksomhedernes selvbestemmelsesret, 
konkurrenceforvridning og kun kan ”balancere” med en ny dispensationsregel, som er både 
restriktiv og unødvendig bureaukratisk.  
 

Meningsmåling 
Analysebureauet Norstat har blandt 1.000 danskere foretaget en meningsmåling for CEPOS af 
danskernes holdning til lukkeloven. Danskerne er her blevet spurgt til dels, hvorvidt de har brug 
for, at butikkerne har længere åbent i hverdagene og på helligdage, og dels om de synes, at 
butikkerne skal kunne holde åbent, når de selv ønsker det. Meningsmålingen er foretaget i 

perioden 10 – 15. april 2012 – begge dage inklusiv. 
Selvom et stort flertal af danskerne (79 pct.) ikke vurderer at have behov for længere 
åbningstider, men et flertal (68 pct.) samtidig, at det bør være op til butikkerne selv at 
beslutte, hvornår de ønsker at holde åbent. Politikerne har derfor befolkningens opbakning til at 
liberalisere lukkeloven fuldstændigt.  
 
 

 
 
 
 

 


