
 

NOTAT 
 
 

Faktaark om lukkeloven 
 
Gældende regler 
Lukkeloven omfatter butikker m.v., der sælger varer til forbrugere.  
 
Som hovedregel kan alle butikker kan holde åbent døgnet rundt fra man-
dag morgen kl. 6.00 til lørdag aften kl.20.00.  
Fra lørdag aften kl. 20.00 til mandag morgen kl. 6.00, samt på helligdage, 
grundlovsdag, juleaftensdag og efter kl. 15.00 på nytårsaftensdag skal 
butikkerne som hovedregel holde lukket. 
 
Dog har alle butikker mulighed for at holde åbent 
4 løse søndage om året fra kl. 10.00-17.00. Søndagene kan ikke placeres 
på helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag eller efter kl. 15.00 nytårsaf-
tensdag. Herudover kan alle butikker holde åbent den første og den sidste 
søndag i hver måned samt alle søndage i december. Pr. 1. oktober 2012 
bliver det muligt at holde åbent alle søndage, som ikke falder på helligda-
ge. 
. 
Regeringens nye lovforslag 
Der foreslås indført en dispensationsmulighed i lukkeloven, som svarer til 
den tidligere dispensationsbestemmelse i loven, der blev ophævet i 2005. 
Bestemmelsen indebærer, at Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra kom-
munalbestyrelsen kan give tilladelse til, at der ved ganske særlige lejlig-
heder kan holdes åbent også på en helligdag. Under den tidligere dispen-
sationsbestemmelse er der eksempelvis givet tilladelse til at holde åbent, 
da det store gymnastiklandsstævne, der afholdes hvert fjerde år, blev af-
holdt på Bornholm. 
 
Særlige lejligheder afgrænses til meget omfattende enkeltarrangementer, 
typisk af international eller tilsvarende karakter, og ofte med deltagelse af 
danske og udenlandske organisationer. Der skal således være tale om 
arrangementer af officiel karakter og med henblik på at sikre, at arrange-
mentet har en sådan karakter, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse efter 
indstilling fra kommunalbestyrelsen. 
 
Bestemmelsen giver ikke mulighed for, at der gives dispensation i forbin-
delse med fx lokale festivaler, byfester og indkøbscentres åbning mv., 
heller ikke selvom arrangementerne involverer en hel egn. 
 
Bestemmelsen giver heller ikke mulighed for, at der gives dispensation til 
en årlig tilbagevendende begivenhed, som fx et pinsekarneval. 
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