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Høring - Ny konsesjon til Posten Norge AS

Vi viser til brev datert 28.9.2011 vedrørende ovennevnte sak. Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet har følgende kommentar til punkt 2.4 Henvisninger til
markedsføringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:

I henhold til gjeldende konsesjonsvilkår punkt 6.2 følger det at Posten "skal ha en
reservasjonsordning som opptller kravene i markedsføringsloven § 2c".
Samferdselsdepartementet foreslår en videreføring av dette pålegget med en
oppdatering etter ny markedsføringslov, mens Posten ønsker dette tatt bort da plikten
følger direkte av markedsføringsloven.

BLD mener at vilkåret med henvisning til markedsføringslovens reservasjonsordning
om uadressert reklame blir upresis, da det kan tolkes som at loven pålegger Posten å
ha en egen reservasjonsordning. Reservasjonsordningen er regulert i lovens § 17 første
ledd, som har følgende ordlyd: "I næringsvirksomhet er det forbudt å levere ut eller å gi
en formidler i oppdrag å levere ut uadressert reklame eller gratis aviser til forbrukere som
klart har tilkjennegitt at de motsetter seg dette. En formidler er likevel ikke ansvarlig for
leveringen hvis formidleren har fått opplyst, og har grunn til å anta, at det som leveres ut,
ikke er reklame eller gratis avis."Dette innebærer at Posten som distributør er forpliktet
til å respektere reservasjoner gjort av forbrukere, men pålegges ikke å ha en egen
reservasjonsordning.

Det følger av høringsbrevets punkt 2.4 at konsesjonsvilkåret kun er ment å synliggjøre
Postens plikter etter loven, og er ikke et pålegg fra SD om å ha en egen
reservasjonsordning, for eksempel om å tilby brukerne egne klistrelapper. På denne
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bakgrunn anbefaler vi at henvisningen til markedsføringsloven omformuleres i tråd
med pliktene som etter loven påhviler Posten som distributør.
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