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Høring - dekningsområde for ny kontrakt om omdeling av lørdagsaviser i 
abonnement 

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til dekningsområde for en ny 

kontrakt fra november 2018 om omdeling av lørdagsaviser i abonnement i områder uten 

eksisterende avisbudnett. 

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

Foreslått dekningsområde 

Dekningsområdet som nå høres tilsvarer dekningsområdet til departementets nåværende 

kontraktspart for omdeling av lørdagsaviser i abonnement, Kvikkas AS, per. 17. november 

2017.  

Området har vært justert noe etter oppstart for inneværende kontraktsperiode, da det etter 

oppstart viste det seg at noen få, enkeltstående områder, manglet dekning. Gjennom 

samarbeid i dekningsutvalget (representanter for avisbransjen og Kvikkas AS) ble slike 

områder identifisert og fordelt. I noen områder har eksisterende avisbudnett opprettet 

dekning, i andre har Kvikkas AS opprettet dekning. Departementet har fått tilbakemelding om 

at representantene i dekningsutvalget ikke kjenner til områder som står uten dekning.  

For å se dekningsområdet som nå høres, klikk på filen "Dekningsområde" på nettsiden med 

høringen. 

Til orientering er også postnumrene 2936, 2937, 3524 og 3528, 5387 og 5388 del av 

dekningsområdet som høres, selv om de ikke er listet i filen "Dekningsområde." Nærings- og 

forretningsbygg i dekningsområdet omfattes også, selv om den konkrete adressen ikke er 

listet i Excel-filen.  

I filen "Unntak" fremgår adresser som faller utenfor dekningsområdet på grunn av manglende 

båtruter og/eller urimelig kostnadskrevende distribusjon. Dette er de samme områdene som 

Ifølge liste   
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Side 2 
 

hadde unntak for lørdagsdistribusjon også før oppstart av inneværende kontraktsperiode, 

bortsett fra ett nytt unntak som er gjort i løpet av kontraktsperioden, for postnummer 9141. 

Departementet ber om høringsinstansenes meninger om og innspill til det foreslåtte 

dekningsområdet. 

Høringssvar og høringsfrist  

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

høringssvar (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Alternativt kan høringssvar 

sendes på e-post til postmottak@sd.dep.no. Vi ber innspill innen 5. januar 2018. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Heidi Kvalvåg (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Eirik Hildal 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

DI - Distribution 

Innovation 

   

Kvikkas.no AS Postboks 7967 Spjelkavika 6022 ÅLESUND 

Landslaget for 

Lokalaviser 

Tollbugt. 27 0157 OSLO 

Mediaconnect    

MediaPost AS Postboks 1 0051 OSLO 

Mediebedriftenes 

Landsforening 

Tollbugt. 27 0157 OSLO 

Posten Norge AS Konsernstaber/Myndighetskontakt 0001 OSLO 

PostNord AS Postboks 6441 Etterstad 0605 OSLO 

Schenker AS Postboks 223, Økern 0510 OSLO 

 


