AVTALEOM LEVERINGAV AVISERI ABONNEMENT PÅ LØRDAGER
mellom
Samferdselsdepartementet
og
Kvikkas.no AS

08.07.2016

€_.

DENNE AVTALE ("Avtalen") er inngått 08.07.2016 ("Avtaletidspunktet")

mellom

Kvikkas.no AS
(heretter

benevnt "Distributør/Distributøren

");

og
Samferdselsdepartementet
(heretter benevnt "Departementet").
Distributøren
en "Part".

1

og Departementet

betegnes i det følgende samlet som "Partene" eller enkeltvis som

DEFINISJONER

I denne Avtalen skal følgende definisjoner

gjelde, med mindre annet uttrykkelig

fremgår eller klart

følger av sammenhengen:

«Avisen/Aviser/Avisene»

Aviser i abonnement til mottakere som ikke har annen
avisdistribusjon på lørdager. Alle publikasjoner som
kan få støtte som avis, og kommer ut minst en gang pr.
uke, er regnet som aviser;

«Avtaleperioden»

skal ha den betydning som fremgår av punkt 8;

«Geografisk Område»

skal ha den betydning som fremgår av punkt 4;

«Brukerbetaling»

skal ha den betydning som fremgår av punkt 6.2 ;

«Leveringstid»

skal ha den betydning som fremgår av punkt 5.1;

«Leveringsvilkårene»

skal ha den betydning som fremgår av punkt 7;

«Postdirektivet»

betyr EUs direktiv 2008/6/EF av 20. februar 2008 om
endring av direktiv 97/67/EF med henblikk på full
realisering av det indre marked for posttjenester
i
Fellesskapet (det tredje postdirektiv);

«Postloven»

betyr lov om posttjenester
91;

av 4. september

2015 nr.

«Postforskriften»

betyr forskrift
1063;

«Tjenesten»

skal ha den betydning
punkt 5;

«Vederlaget»

skal ha den betydning som fremgår av punkt 6.1 ; og

«Årsrapporten»

skal ha den betydning som fremgår av punkt 14.

2

om post av 18. september

som fremgår

av punkt

3, jf.

BAKGRUNN OG FORMÅL

Formålet med Avtalen er å sikre utlevering av Aviser i abonnement på lørdager til mottakere
har annen avisdistribusjon, jf. Postloven § 7 annet ledd og Postforskriften §19.

3

2015 nr.

som ikke

TJENESTEN

Ved inngåelsen av denne Avtalen forplikter Distributøren seg til å levere Aviser i abonnement på
lørdager til abonnenter som ikke har annen avisdistribusjon, i henhold til bestemmelsene i denne
Avtalen med vedlegg, jf. punkt 16.1.
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GEOGRAFISK OMRÅDE

Distributøren
skal levere Tjenesten i de geografiske
kravspesifikasjonen med vedlegg , jf. punkt 16.1.
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NÆRMERE OM LEVERING AV TJENESTEN

5.1

Leveringsplikt og leveringstid

Distributøren

er forpliktet

områder

som

er

nærmere

definert

i

til å levere Tjenesten senest fra og med lørdag 7. januar 2017. Distributøren

har rett til å levere Tjenesten fra et tidligere tidspunkt, men skal ikke starte leveringen før lørdag 1.
oktober 2016. Distributøren har forpliktet seg til å levere Tjenesten fra 05.11.2016.
Ved utføringen av Tjenesten skal Distributøren

levere Avisene til abonnentenes

utleveringspostkasser,

jf. Postloven §§ 19 og 33, og i Avtalens Geografiske Område.
Avisene skal leveres hver lørdag, og senest innen kl. 1700.

5.2

Unntak fra leveringsplikten

Distributørens leveringsplikt i henhold til denne Avtalen gjelder bare når abonnenten har kjent adresse
med tilstrekkelig merket utleveringspostkasse eller annen avtalt ordning for mottak av postsendinger,
og Avisen er korrekt adressert til abonnenten,

i

jf. Postloven § 8 første ledd.

Distributørens leveringsplikt i henhold til denne Avtalen gjelder ikke på høytids- og helligdager, og den
opphører midlertidig ved ekstraordinære omstendigheter som hindrer normal avisdistribusjon eller
gjør den urimelig kostnadskrevende, jf. Postloven § 8 annet ledd.
Dersom Distributøren er av den oppfatning at det foreligger slike ekstraordinære omstendigheter som
hindrer normal avisdistribusjon eller gjør den urimelig kostnadskrevende, skal Distributøren straks
informere Departementet
og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
skriftlig om dette, herunder
redegjøre for hvilke Aviser som ikke leveres, og antall abonnenter som ikke mottar Aviser. Informasjon
om manglende levering på grunn av ekstraordinære omstendigheter skal også inntas i årsrapporten,
jf. punkt 14.
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VEDERLAGOG BRUKERBETALING

6.1

Vederlag fra Departementet

For levering av Tjenesten i henhold til denne Avtalen, skal Departementet utbetale til Distributøren
årlig vederlag stort kr. 90 624 000, tilsvarende kr. 7 552 000,- per måned.
Departementet
6.1.

skal utbetale Vederlaget

til Distributøren

i henhold til bestemmelsene

Distributøren har ikke krav på noen form for vederlag i perioden
tidspunktet for faktisk oppstart av levering av Tjenesten, jf. punkt 5.1.

mellom

et

i dette punkt

Avtaletidspunktet

og

Fakturering av Vederlag for levering av Tjenesten skal skje månedlig og etterskuddsvis.
Departementet

skal betale Vederlaget

som følge av Distributørens
Vederlaget.

innen 30 dager etter mottatt faktura. Har Departementet

mislighold,

kan Departementet

Utbetaling av Vederlag skal skje til Distributørens

6.2

holde tilbake

en tilsvarende

krav
del av

konto

Brukerbetaling

Distributøren ska I ha rett og plikt til å tilby distribusjon av Aviser til utgivere av Aviser, mot betaling ,
for det formål å oppfylle sin leveringsplikt for Tjenesten i henhold til denne Avtalen.
Brukerbetalingen skal være overkommelig og kostnadsorientert, justert for Vederlaget Distributøren
mottar gjennom denne Avtalen. Brukerbetalingen skal ikke inkludere betaling for tjenester, funksjoner
eller ytelser som er unødvendige for utførelsen av Tjenesten i henhold til denne Avtalen.
Brukerbeta lingen kan ikke under noen omstendighet overstige den pris Distributøren tar resten av uka
for tilsvarende tjeneste. Brukerbeta lingen skal inntas i Distributørens Leveringsvilkår.
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AVTALE MED UTGIVERE AV AVISER - LEVERINGSVILKÅR

7.1

Avtale med utgivere av Aviser

Distributøren

bærer alene risikoen for at utgivere av Aviser velger å bestille distribusjon

Distributøren,

og således for størrelsen på Brukerbetalingen.

av Aviser fra

Distributøren bærer alene risikoen for avtaler som inngås med utgivere av Aviser. Dersom utgivere av
Aviser ikke oppfyller slike avtaler, kan Distributøren under ingen omstendigheter
kreve dekning fra
Departementet for sitt eventuelle økonomiske tap som følge av slikt mislighold.

7.2

Leveringsvilkårenes innhold og offentliggjøring

Distributøren skal tilby distribusjon av Aviser til åpne, objektive
Brukerbetalingen skal være i tråd med bestemmelsen i punkt 6.2.

og ikke-diskriminerende

Leveringsvilkårene skal for øvrig være i tråd med de til enhver tid gjeldende bestemmelser
og forskrifter gitt i medhold av denne.
Distributøren skal offentliggjøre Leveringsvilkårene
at disse publiseres på Distributørens hjemmesider.

7.3

og eventuelle

vilkår.

i Postloven

endringer i disse, for eksempel ved

Endringer i Leveringsvilkårene

Distributørens
endringer
i Leveringsvilkårene,
herunder
Brukerbetaling,
skal skriftlig varsles
Departementet og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
så snart som mulig, og om mulig senest innen
to (2) måneder før de iverksettes.
Distributørens endringer i Leveringsvilkårene skal ikke under noen omstendighet gi Distributøren
på tillegg i Vederlaget eller noen annen form for kompensasjon fra Departementet.

krav

Dersom Leveringsvilkårene eller endringer i disse ikke er i tråd med gjeldende norsk lovgivning eller
Norges internasjonale forpliktelser, kan Departementet kreve retting av disse i henhold til punkt 15.1.
Departementet

har rett til å pålegge Distributøren

endringer

i Leveringsvilkårene.

Slike pålegg skal

anses som pålegg om endring i henhold til punkt 12.1. Dersom Departementet opptrer som myndighet
i henhold til bestemmelsene i Postloven med tilhørende forskrifter, gjelder bestemmelsen i punkt 11.1.

8

VARIGHET OG OPPHØR

8.1

Varighet

Distributøren skal levere Tjenesten i henhold til Avtalen i en periode på 2 år regnet fra faktisk oppstart
av leveringen av Tjenesten i henhold til denne Avtalen punkt 5.1.

8.2

Oppsigeise i Avtaleperioden

Med mindre annet fremgår
Avtaleperioden.

uttrykkelig

Departementet
har i hele Avtaleperioden
dersom det foreligger saklig grunn.
Departementet
det nødvendig.

av Avtalen,

kan Avtalen

ikke sies opp av Distributøren

i

rett til å si opp Avtalen med 6 måneders skriftlig varsel

har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning når samfunnsviktige

forhold gjør

Oppsigelse i henhold til dette punkt 8.2 gir ikke Distributøren
eventuelle økonomiske tap som følge av oppsigelsen.

krav på noen form for dekning av sitt

Oppsigelse ved mislighold er regulert i punkt 15.
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OVERDRAGELSEAV AVTALEN/SELSKAPSMESSIGEENDRINGER

Distributøren kan ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen, verken helt eller delvis,
uten Departementets skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag.
Manglende
samtykke.

10

svar på anmodning

om samtykke etter bestemmelsene

i dette

punkt anses ikke som

ANSVAR

Distributøren

skal holde Departementet

skadesløs ved eventuell skade på personer eller eiendom, som

oppstår i forbindelse med Distributørens utførelse av Tjenesten i henhold til denne Avtalen, herunder
skade utført av Distributøren, hans ansatte, konsulenter, underdistributører
og andre personer som er
engasjert av Distributøren.
Blir Departementet

gjort ansvarlig for skade på personer eller ting, som følge av Distributøren,

hans

ansatte, konsulenter, underdistributører
og andre personer som er engasjert av Distributøren, ved
utførelse av Tjenesten i henhold til denne Avtalen, har Departementet regress mot Distributøren i
henhold til norsk rett.
Distributøren

plikter å tegne forsikring som dekker Distributørens
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LOVER, FORSKRIFTEROG ENKELTVEDTAK

11.1

Generelt

ansvar etter dette punkt 10.

Distributøren skal overholde de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og enkeltvedtak som er av
betydning for oppfyllelsen av Distributørens plikter i henhold til Avtalen, herunder også Postloven og
forskrifter og enkeltvedtak gitt i medhold av denne.
Dersom det etter Avtaleinngåelsen fattes enkeltvedtak eller gis nye eller endrede forskrifter med
hjemmel i Postloven eller Postforskriften, og dette medfører at Tjenesten må endres, kan Distributøren
kreve at dette skal behandles etter reglene om endringer i punkt 12. Dette gjelder likevel ikke dersom
endringene er av generell eller samfunnsviktig karakter, eller dersom Distributøren burde ha tatt
enkeltvedtaket eller den nye forskriften eller forskriftsendringen
i betraktning ved Avtaleinngåelsen.
Distributøren kan heller ikke kreve at endringer av Tjenesten som en følge av enkeltvedtak eller
forskrift gitt av myndigheten etter Avtaleinngåelsen, i henhold til Postloven §§ 34, 40, 46 og 48 skar—
behandles etter reglene om endringer i punkt 12.

11.2

Særlig om forholdet til Postloven og tilhørende forskrifter og enkeltvedtak

Dersomdet i forbindelsemed denne Avtalenskulleoppståtvister, eller det som følge av forskjelleri
formuleringer i Avtalen og Postloven, tilhørende forskrifter eller enkeltvedtak, skulle oppstå
tolkningstvil,skalAvtalebestemmelsenesåvidt muligtolkesi samsvarmed bestemmelsenei Postloven
med tilhørende forskrifter og enkeltvedtak, med mindre annet uttrykkeligfremgår av Avtalen. Ved
direkte motstridvil Postlovengå lovenforan Avtalen.
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ENDRINGER AV AVTALEN

12.1

Departementets

rett til å pålegge endringer

Departementet har til enhver tid rett til å gi Distributøren pålegg om endringer i leveringen av
Tjenesten i henhold til Avtalen. Dette gjelder ikke endringer som medfører at Tjenestensart eller
omfangendresvesentlig.
Ved påleggom mindre endringer skal Distributørenikke ha krav på endring i Vederlaget eller noen
annenform for kompensasjonfor sitt eventuelleøkonomisketap somfølgeav endringen.
Ved påleggom andre endringer enn mindre endringerskal Distributørenikke ha krav på endring i
Vederlaget, men skal ha krav på dekningav sine dokumenterte direkte og netto merkostnadersom
følger av påleggetom endring. Distributørenseventuelleøkonomisketap ut over merkostnadersom
nevnt, kan ikke krevesdekket. Dette inkluderer,men er ikke begrensettil, Distributørenseventuelle
tap av Brukerbetalingsomfølge av en endringav Avtalen.
Endringeneskalinntassomvedleggtil Avtalen.

12.2

Gjensidig endring av Avtalen

Enhverannen endringav Avtalenenn de som er nevnt i punkt 12.1 ovenfor skal,for å være gyldigog
bindende,avtalesskriftlig,undertegnesav beggeParter,og inntassomvedleggtil Avtalen.
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MEDDELELSER

Enhvermeddelelsei forbindelsemed denne Avtalenskalutformesskriftligog sendesper posteller eposttil følgenderepresentanter:
Samferdselsdepartementet:

Navn:ChristinaChristensen
Adresse:Postboks8010 Dep, 0030 Oslo
E-postadresse:Christina.Christensen@sd.dep.no
Distributøren:

Navn: KristofferFausa
Adresse:Postboks7967 Spjelkavik,6022 Ålesund
Epost:Kristoffer.Fausa@kvikkas.no

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:
Daniel Helgeland
Adresse: Postboks 93, 4791 Lillesand
E-postadresser: firma

ost

nkom.no / daniel.hel

eland

nkom.no

Dersom meddelelsen ikke er gitt i den ovenfor angitte form skal den ikke anses å være sendt og/eller
mottatt i henhold til bestemmelsene i denne Avtalen.
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ÅRLIG RAPPORTERING

Distributøren skal levere en årlig rapport til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
, som skal
inneholde statistikk som viser antall aviser levert og antall kilometer kjørt ved utføring av Tjenesten
etter Avtalen fordelt på innleveringssted. Videre skal rapporten inneholde opplysninger om antall
unntak fra leveringsplikten i henhold til punkt 5.2 fordelt på innleveringssted, og unntakets art /
typetilfelle.
Videre skal Årsrapporten
Departementet

oppfylle de krav som følger av Postforskriften

har rett til å kreve at Årsrapporten

aviser levert og antall kilometer

i tillegg skalinneholde

§ 26.
statistikk som viser antall

kjørt ved utføring av Tjenesten etter Avtalen fordelt på postnummer.

Årsrapporten skal overleveres Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
kvartal påfølgende år.

senest innen utgangen av første

Årsrapporten skal offentliggjøres av Distributøren på Distributørens hjemmesider.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
kan også offentliggjøre rapporten.
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SANKSJONERVED MISLIGHOLD

15.1

Retting og opphør av avtalestridige forhold

Departementet

og

Ved Distributørens brudd på bestemmelser i denne Avtalen, kan Departementet kreve retting og/eller
opphør av den virksomhet som strider mot Avtalen. Distributøren har ikke krav på kompensasjon for
sine kostnader og eventuelt annet økonomisk tap i denne forbindelse.
15.2

Oppsigelse

Ved vesentlige eller gjentatte brudd på bestemmelser i denne Avtalen, og pålegg om retting etter
punkt 15.1 ikke er etterkommet,
kan Departementet si opp Avtalen med umiddelbar virkning eller
innen en senere frist som kan fastsettes ensidig av Departementet.
Distributøren har ikke krav på kompensasjon for sine kostnader og eventuelt annet økonomisk tap ved
oppsigelse i henhold til dette punkt 15.2.
15.3

Erstatning

Ved Distributørens brudd på bestemmelser
sitt økonomiske tap som følge av dette.

i denne Avtalen har Departementet

krav på erstatning for

15.4

øvrige sanksjoner ved mislighold

Ved Distributørens

brudd

på Avtalen

som også innebærer

brudd

på Postloven

med tilhørende

forskrifter og enkeltvedtak har myndigheten rett til å ilegge overtredelsesgebyr i henhold til Postloven
§ 49 og fastsette tvangsmulkt i henhold til Postloven § 50, der vilkårene i de nevnte bestemmelsene er
oppfylt.
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ØVRIGE BESTEMMELSER

16.1

Vedlegg

Denne Avtalen innehoider følgende vedlegg:
-

Kravspesifikasjon

med bilag A til D

Vedleggene anses som en integrert del av Avtalen. Ved eventuell
vedleggene og innholdet i Avtalen, skal Avtalens innhold ha forrang.
16.2

motstrid

mellom

innholdet

Lovvalg og tvisteløsning

Avtalen skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk rett.
Enhver tvist som springer ut av Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger.
Dersom Partene ikke lykkes i å finne en løsning, vedtar Partene Oslo tingrett
eventuelle tvister som springer ut av Avtalen.

Signaturside følger:

som rette verneting for

i

08.07.2016

Samferdselsdepartementet:

•••••

Distributør:

f

/6

Sted

ISte , da
/ I

for S mf rdselsd partementet

fOr 7istri utør

Gjentas med blokkbokstaver:

Gjentas med blokkbokstaver:

\t

iNV>

(-;r1c,

LJL

Kravspesifikasjon
1

Beskrivelse av Tjenesten

Tjenesten som omfattes av Avtalen er distribusjon av Aviser i abonnement på lørdager til
abonnenter i områder som ikke har annen avisdistribusjon, jf. postforskriften § 19 første ledd.
I det Geografiske Området for Tjenesten plikter Distributøren å tilby distribusjon på lørdager
av alle Aviser i abonnement som utgiver av Aviser vil ha distribuert på lørdager.
Distributøren har ingen enerett på distribusjon av Aviser i abonnement i det Geografiske
Området; det er Distributørens risiko om andre distributører i avtaleperioden begynner å tilby
distribusjon av Aviser i abonnement på lørdager i det Geografiske Området.
Det settes ingen begrensinger med hensyn til hvilke andre sendinger Distributøren kan levere
ut samtidig med Avisene, så lenge Tjenesten ikke blir skadelidende.
Distributøren står fritt til å velge om Tjenesten skal utføres ved dag- eller nattdistribusjon.
Avisene skal være utlevert avisabonnentene senest innen klokka 17.00 lørdag.

2

Dagens situasjon

Det er to distributører av aviser i abonnement på lørdager i det norske markedet; Posten Norge
AS (Posten) og helthjem Mediapost AS (helthjem Mediapost).
Posten har hatt et leveringspliktig tilbud om distribusjon av aviser på lørdag i et geografisk
dekningsområde som omfatter samtlige av landets husstander, med unntak av 538 husstander
selskapet er fritatt for levering til på lørdag. Disse husstandene vil også være unntatt fra
leveringsplikt etter Avtalen, og er nærmere spesifisert i vedlegg D.
I forbindelse med ikrafttredelse av ny postlov er Postens leveringsplikt for distribusjon av
aviser på lørdager erstattet med kjøp av Tjenesten. Inntil oppstartstidspunktet etter Avtalen,
vil Posten i henhold til midlertidig konsesjon av 23. desember 2015 punkt 10.1, være pålagt å
levere aviser på lørdager.
helthjem Mediapost tilbyr i dag distribusjon av aviser i abonnement på lørdager i et
geografisk dekningsområde som omfatter 85 prosent av norske husstander. helthjem
Mediapost distribuerer også andre sendinger i sitt nett.
Posten opplyser på sin side, at selskapet på en normal lørdag i 2015 utleverte ca. 160 000
aviser, det vil si en markedsandel på rundt 15 prosent. På første lørdag i 2016 opplyser Posten
at de mottok 47 501 aviser for utlevering innenfor postnummer omfattet av vedlegg A
(postnummer helt uten avisbuddekning). 98 prosent av disse avisene ble innlevert lokalt eller
regionalt.
I områder omfattet av vedlegg B (postnummer som er delvis dekket av avisbud) mottok
Posten 72 802 aviser til utlevering, 93 prosent av disse eksemplarene var innlevert lokalt eller
regionalt.

3

Hvor skal Avisene innleveres?

Tilbudet skal inneholde minst 9 regionale innleveringspunkt der utgivere av Aviser kan levere
sine eksemplarer for distribusjon innenfor den respektive region.
Dersom Distributøren i tillegg til regional innlevering åpner for lokal innlevering, må lokale
innleveringspunkt også spesifiseres i tilbudet.
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Hvor skal Avisene utleveres?

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet
hvilke postnummer / enkeltadresser Tjenesten skal dekke (innspillet fra Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet er tilgjengelig på de artementets side om k'ø av
lørda sdistribus'on). Metoden Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har anvendt i denne
forbindelse er som følger:
Alle adresser i Norge (med bolig- og næringsbygg i Matrikkelen) er sammenholdt med
helthjem Mediaposts adresseregister på det tidspunkt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
skrev sin rapport. Postnummer som faller utenfor helthjem Mediaposts register, anses i sin
helhet som en del av det geografiske område (vedlegg A). For postnummer der det bare er
delvis overlapp mellom databasene, er adresser for bolig- og næringsbygg som ikke
gjenfinnes i helthjem Mediaposts register listet som en del av det geografiske området
(vedlegg B og C). Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har holdt enkeltadresser som ikke har
tilbud om distribusjon av postsendinger på lørdager utenfor det geografiske område (vedlegg
D),
Vedleggene A til D angir det geografiske område etter den metoden Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet har benyttet:
Postnumre som i sin helhet ikke er dekket av et avisbudnett på tidspunktet for
Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport, og som derfor inngår i det geografiske
område
Postnumre som delvis er dekket av et avisbudnett, der bare de spesifiserte adressene
inngår i det geografiske område
Enkeltadresser med forretningsbygg og lignende som ikke er dekket av et avisbudnett,
og som derfor inngår i det geografiske område
Enkeltadresser som ikke skal inngå i det geografiske område fordi de i dag ikke har
tilbud om postdistribusjon på lørdager.

Det Geografiske Område som omfattes av Avtalen er imidlertid ikke nøyaktig likt det som
fremgår av vedleggene. Årsaken til dette er at Nasjonal kommunikasjonsmyndighets metode,
har noen feilkilder:
Matrikkelen er et eiendomsregister og er ikke laget for det formål å identifisere
utleveringssteder for aviser. Matrikkelinformasjon om en eiendom er noe annet enn
opplysninger om hvor eiendommens utleveringssted for postsendinger er lokalisert.
For vedlegg A er oversikten basert på postnummer, fullstendig adresseliste for disse
postnumrene finnes i offentlig tilgjengelige kartdatabaser.

Flere av adressene i vedlegg B og C vil kunne være utenfor det Geografiske Område
for Avtalen, fordi det kan være snakk om eiendommer uten eksisterende bygninger,
bygninger som ligger midt i områder som er omfattet av helthjem Mediaposts
adresseregister på tidspunktet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport (for
eksempel bilfrie tun eller enkelthusstander som får aviser levert til en postkasse som er
plassert på en nærliggende adresse) eller markastuer i bymarkene der postkasse eller
postboks er plassert langt unna den faktiske adressen. Videre vil disse vedleggene
inneholde noen adresser der alle omkringliggende adresser finnes i helthjem
Mediaposts adresseregister, noe som kan skyldes bruk av GPS-koordinater som
adresseangivelse i helthjem Mediaposts register. Ettersom vedleggene B og C
inneholder denne typen feil, vil det Geografiske Område ikke omfatte de adressene i
tettbygde strøki der helthjem Mediapost på tidspunktet for Nasjonal
kommunikasjonsmyndighets rapport distribuerer aviser i deler av det aktuelle
postnummer og i alle omkringliggende adresser.
Enkeltadressene i vedlegg C gjelder næringsbygg, og er fremkommet ved at
matrikkeladresser for næringsbygg, i områder der helthjem Mediapost på tidspunktet
for Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport distribuerer aviser i deler av det
aktuelle postnummer, er sammenholdt med helthjem Mediaposts adresseregister. De
samme feilkildene vil spille inn som for vedlegg B, men med de mest sannsynlige
årsakene at aviser utleveres til postbokser eller til felles postmottak for flere
næringsbygg.
Vedlegg D inneholder en fullstendig opplisting av adresser som faller utenfor
leveringsplikten i henhold til Avtalen. Dette er adresser som ikke omfattes av
leveringspliktig postutlevering på lørdager på kunngjøringstidspunktet.
Generelt for Vedlegg A —C: Distributøren skal etter Avtalen utlevere Avisene til
eiendommens utleveringssted, og må selv skaffe informasjon om aktuelle
utleveringssted i forbindelse med tilbudsskrivingen samt eventuelle endringer i
utleveringssted underveis i Avtaleperioden.
Avtalens Geografiske Område er altså definert som angitt i Vedlegg A til C, men med de
justeringer/presiseringer som er angitt ovenfor. Leveringsplikten omfatter ikke adresser som
er angitt i Vedlegg D. Omfanget av Tjenesten vil kunne endres underveis i Avtaleperioden
som en følge av endringer i husstander og andre utleveringssteder (fraflytting, tilflytning, nye
abonnenter). Slike endringer skal være Distributørens risiko, og skal ikke gi Distributøren
krav på endring av vilkårene i Avtalen, og heller ikke krav på noen form for kompensasjon.
Endringer i det Geografiske Område kan pålegges av Departementet etter Avtalen punkt 12.
Slike endringer kan gi Distributøren krav på kompensasjon.
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