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Dekningsområde for avisomdeling fra 2020 - Høring 

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til dekningsområde for en 

kontrakt om avisomdeling tre faste dager i uken fra det tidspunktet endringer i postloven trer i 

kraft og i en periode på tre år, jf. Prop. 102 L (2018-2019) Endringer i postloven (antall 

omdelingsdager). Det tas forbehold om Stortingets tilslutning til den foreslåtte løsningen. 

 

Med dekningsområde menes de postnumre og adresser som vil omfattes av kontrakten. 

 

Foreslått dekningsområde 

Dekningsområdet som nå høres tilsvarer dekningsområdet i departementets någjeldende 

kontrakt med Easy2You AS om omdeling av lørdagsaviser i abonnement, pr. 20.05.2019.  

  

Dekningsområdet er vedlagt dette brevet, og finnes også på høringens nettside her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/ 

 

I filen "Unntak" på samme nettside fremgår adresser som faller utenfor dekningsområdet i 

någjeldende kontrakt på grunn av manglende båtruter og/eller urimelig kostnadskrevende 

distribusjon.  

 

Til orientering er alle adresser på postnumrene 2936, 2937, 3524 og 3528, 5387, 5388, 7820 

og 7822 del av dekningsområdet som høres, selv om ikke alle adresser som hører under 

postnumrene er listet opp i filen "Dekningsområde." Videre skal alle adresser i kommunene1 

Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, 

Nærøy og Leka inngå i dekningsområdet i sin helhet, selv om ikke alle er listet opp i filen.  

 

                                                
1 Alle adressene i det som i dag er disse 11 kommunene skal inngå også etter vedtatte kommunesammenslåinger 
trer i kraft.  

Ifølge liste   
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Vår ref 
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Dato 

23. mai 2019 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/


 

 

Side 2 
 

Nærings- og forretningsbygg i dekningsområdet omfattes, selv om den konkrete adressen 

ikke er listet i Excel-filen.  

 

Departementet ber om høringsinstansenes innspill til det foreslåtte dekningsområdet.  

 

Omdelingsdager  

Departementet har i Prop. 102 L (2018-2019) lagt opp til å kjøpe omdeling av aviser tirsdag, 

torsdag og lørdag. Ettersom flere aktører har spilt inn til Stortingets transport- og 

kommunikasjonskomite at de ønsker at departementet skal ha frihet til å velge 

distribusjonsdager, ber departementet derfor også om høringsinstansenes innspill til hvilke 

tre, faste omdelingsdager det er ønskelig at departementet kjøper avisdistribusjon.  

 

Regionale kontrakter  

Samferdselsdepartementet vurderer å dele inn landet i tre til fem regionale kontrakter. 

Departementet ber om høringsinstansenes innspill til hvordan dette kan gjøres på en mest 

mulig hensiktsmessig måte, og tar imot konkrete forslag til inndeling av landet.  

 

Høringssvar og høringsfrist  

Vi ber om at høringssvar sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 

høringssvar, under "Send inn høringssvar" på høringens nettside. 

 

Alternativt kan høringssvar sendes på e-post til postmottak@sd.dep.no.  

 

Vi ber innspill innen 20. juni 2019. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tove Kristin Flølo (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Eirik Hildal 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Vedlegg  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

Amedia AS Postboks 1168 Sentrum 0107 OSLO 

Distribution Innovation AS Postboks 1178 Sentrum 0107 OSLO 

Easy2You AS Hestholmvegen 21 6014 ÅLESUND 

Fagpressen Akersgt. 43 0158 OSLO 

Klassekampen Postboks 9257 Grønland 0134 OSLO 

Landslaget for Lokalaviser Tollbugt. 27 0157 OSLO 

Mediaconnect AS Postboks 265 Økern 0510 OSLO 

MediaPost AS Postboks 1 0051 OSLO 

Mediebedriftenes 

Landsforening 

Tollbugt. 27 0157 OSLO 

Medietilsynet Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD 

Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum 0107 OSLO 

Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet 

Postboks 93 4791 LILLESAND 

Polaris Media Postboks 3200 Torgarden 7003 TRONDHEIM 

Posten Norge AS Konsernstaber/Myndighetskontakt 0001 OSLO 

PostNord AS Postboks 6441 Etterstad 0605 OSLO 

Samisk forlegger- og 

avisforening 

Postboks 53 - Laatasveien 9700 LAKSELV 

Schenker AS Postboks 223, Økern 0510 OSLO 

Schibsted ASA Postboks 1178 Sentrum 0105 OSLO 

Tun Media P.b. 9303 Grønland 0135 OSLO 

 


