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Vår dato:29.10.2015

Deres ref.: 15/2776 RHO/JLB
Deres dato:15.9.2015

Saksbehandler:CathrineGrimseid/Anette R. Gundersen

Høringssvar - Endring av Postens konsesjon

Nasjonalkommunikasjonsmyndighet(Nkom)visertil Samferdselsdepartementetshøringav

endringi Postenskonsesjondatert15. september2015. Vi harvalgtå knyttenoen

kommentarertil enkelteav punktenei konsesjonensomer foreslåttopphevet.Punktersom

opphevesi konsesjonen,men somansesdekketav ny lovellerforskriftkommenteresikke.

I det videreviserviltil:

Postloven:Lovom posttjenester(LOV-2015-09-04-91)

Forskriften:Forskriftom post(FOR-2015-09-18-1063)

Konsesjonen:konsesjontil PostenNorgeAS fastsattav Samferdselsdepartementet18.

desember2012

Til punkt 3.8.2 Utleveringshyppighet

Samferdselsdepartementetforeslårå opphevekonsesjonenspunkt3.8.2 Utleveringshyppighet.

I dettepunkteter det et avsnittom unntakfra kravetom seksdagersutlevering:

«Post- og teletilsynet kan gi dispensasjon fra kravene dersom det foreligger særlige

geografiske forhold. Med særlige geografiske forhold menes bosetninger på steder

hvor det er umulig eller urimelig kostnadskrevende å foreta utlevering alle hverdager.

Spredt bosetning er som hovedregel ikke å regne som et særlig geografisk forhold. Det

skal kun unntaksvis gis dispensasjon for utlevering færre enn tre dager pr. uke»
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I dag gjelder Nkoms vedtak datert 23. april 2015, hvor Posten Norge er gitt unntak fra kravet om

utlevering seks dager i uken av prioritert brevpost og hentemeldinger. Det følger av dette

vedtaket at det samlede antallet postmottakere som omfattes av unntaket skal ikke overstige

1250 postmottakere. Nkom antar at vedtaket ikke lenger vil gjelde fra 1. januar 2016, som følge

av at konsesjonen punkt 3.8.2 oppheves. Det følger av overgangsbestemmelsen i postloven §

57 fierde ledd at enkeltvedtak med hjemmel i postlov fra 1996 fortsatt skal gjelde, mens

vedtaket om unntak fra utlevering seks dager i uken er fattet med hjemmel i konsesjonen.

Hovedregelen om utlevering seks dager i uken reduseres til fem dager i uken etter postloven §

7. Store deler av vedtaket vil derfor ikke lenger være relevant siden antall postmottakere som

kommer inn under unntaket vil bli redusert, som følge av endret antall utleveringsdager.

Det følger av postloven § 7 at det kan gis forskrift eller fattes enkeltvedtak om blant annet

dekningsområde, service og kvalitet vedrørende leveringspliktige posttjenester. Videre følger

det av postloven § 8 tredje ledd at myndigheten kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak om unntak

fra leveringsplikt, herunder unntak for ekstraordinære omstendigheter eller særlige geografiske

forhold. Nkom har i en tidligere henvendelse til Samferdselsdepartementet gitt forslag til en ny

forskriftsbestemmelse som vil kunne erstatte dagens vedtak om unntak fra kravet om

utleveringshyppighet. Den foreslåtte forskriftsbestemmelsen vil gi nødvendig rom for

leveringspliktig tilbyder til å fravike kravet om fem dagers utlevering til postmottakere, som det

på grunn av særlig geografiske forhold vil være urimelig kostnadskrevende å utlevere sendinger

til fem dager i uken.

Dersom en forskriftsbestemmelse angående unntak fra kravet om utleveringshyppighet ikke blir

vedtatt og trer i kraft før 1. januar 2016, vurderer Nkom at det er hensiktsmessig at

Samferdselsdepartementet eller Nkom1bør fatte nytt enkeltvedtak om unntak fra kravet om

utlevering 5 dager i uken med hjemmel i postloven § 8 tredje ledd.

Til punkt 4.2 Statlig kjøp

Finansiering av leveringspliktige posttjenester/statlig kjøp er regulert i postloven § 9. Det er

hjemmel til å gi forskrift eller fatte enkeltvedtak om beregningen av kostnadene ved å tilby de

leveringspliktige tjenestene. Det er ikke forskriftsbestemmelser som utdyper metode for

beregningen. I dagens konsesjon punkt 4.2 står det spesifisert hvilke tjenester som skal inngå i

beregningen av statlig kjøp. Dette er blant annet merkostnader som følger av reglene i

konsesjonens del 2 "Krav til landsdekkende postnett", del 3 "Krav til tjenester" samt i punkt 3.4,

6.7 og 8.1. Disse merkostnadene dekkes i dag gjennom enerettsoverskudd og/eller statlig kjøp

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er utøvende myndighet etter § 8 tredje ledd, jf.

funksjonsfordeling innen myndigheten etter postloven.

2



K Nasjonal
kommunikasjons-

0 m myndighet

av bedriftsøkonomisk ulønnsomme tjenester. Når punkt 4.2 oppheves vil denne spesifiseringen

av hvilke tjenester som skal inngå i beregningen av statlig kjøp opphøre.

Samferdselsdepartementet viser i Prop. 109 L (2014-2015) s. 29 til at beregningen av

nettokostnader og kompensasjonsordningen vil være underlagt statsstøtteregelverket og derfor

vil måtte oppfylle de såkalte Altmark-kriteriene. Samferdselsdepartementet foreslår derfor ingen

presisering av beregningsmetode i loven.

Nkom mener det likevel vil være hensiktsmessig å presisere beregningsmetode i forskrift eller

enkeltvedtak. Det er Samferdselsdepartementet som er myndighet etter § 9 i følge

funksjonsfordeling innen myndigheten etter postloven.

Til kapittel 5 Produktregnskap og maksimalprisordning

Hele kapittel 5 foreslås opphevet og med det, prinsippene for føring av produktregnskap og

maksimalprisordningen. Det følger av forskriften § 21 at Nkom kan pålegge bestemte metoder

for prisregulering. Nkom vil vurdere behovet for, og eventuelt utforme slike bestemmelser.

Til punkt 6.4 Bruk av postflagget

Dagens konsesjon punkt 6.4 gir Posten Norge rett til å benytte postflagget. Det er ikke

bestemmelser knyttet til bruk av postflagget i postloven. Bruk av postflagget er regulert i

flaggloven, og det er Utenriksdepartementet som har myndighet etter loven. Spørsmål knyttet til

bruk av postflagget vil derfor naturlig besvares av Utenriksdepartementet etter 1. januar 2016.

Andre kommentarer til endringene i konsesjonen:

I tillegg ønsker Nkom å knytte noen kommentarer til konsesjonens punkt 3.1 som er foreslått

videreført. I konsesjonen er det presisert at det skal være tilbud om prioriterte og uprioriterte

sendinger, mens det i postloven § 7 ikke stilles krav til kvalitet på tjenestene. Vi vil derfor i en

overgangsperiode ha to ulike krav til kvalitet på de leveringspliktige tjenestene. I postloven § 57

fremkommer det imidlertid at ved motstrid mellom bestemmelser i konsesjonen og

bestemmelser i lov skal bestemmelser i loven ha forrang. Slik Nkom ser det vil det være en

fordel om Samferdselsdepartementet klargjør om kravet til to brevstrømmer (prioritert og

uprioritert) vil gjelde etter 1. januar 2016 eller ikke.

Med tanke på måling av fremsendingstid og bruk av CEN-standard er dette regulert i

konsesjonen punkt 3.8.3. Dette punktet foreslås videreført i konsesjonen. Posten Norge har

allerede vært i kontakt med Nkom for å avklare hvordan målingene første kvartal 2016 skal

gjennomføres. Det vil bli brudd i rapporteringen som følge av omlegging fra seks til fem dagers
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utlevering.Postlovenhar ikkekravtil brukav spesifikkestandarderfor målingav

fremsendingstider.Det vilderfori tilleggtil ovenståendeendringi målingeneførstekvartal2016,

blibruddi målingenedersomkravettil brukav CEN-standardopphørerved utløpav

konsesjonsperiodenjuni 2016.

Med hilsen

TorsteinOlsen IreneÅmot

direktør Brevet er godkjent elektronisk og avdelingsdirektør
ekspedert på papir uten underskrift
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