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NY KONSESJON TIL POSTEN NORGE AS - HØRINGSSVAR

Forbrukerrådet viser til høringsbrev datert 28. september hvor vi blir bedt om å
komme med synspunkter vedr. fornyelse av konsesjon med virkning fra 1. januar
2012.

Forbrukerrådet registrerer at det i høringsbrevet nevnes at enkelte av endringene
som er blitt vurdert vil kreve endret hjemmelsgrunnlag. Disse vil ikke bli gjennomført
før det gjort endringer i dagens postlovgivning. Forbrukerrådet antar at
departementet med dette signaliserer at en tar sikte på å gjennomføre en revisjon av
postloven.

Forbrukerrådet merker seg ellers at departementet signaliserer at en tar sikte på å
behandle spørsmålet om strukturen i ekspedisjonsnettet i neste medling til Stortinget,
samt at departementet ser behovet for å utrede Postens plikt til å tilby grunnleggende
banktjenester gjennom hele selskapets ekspedisjonsnett.

Samlet betyr dette at en i hovedsak tar sikte på å videreføre innholdet i gjeldende
konsesjon, og at en tar sikte på behandle enkelte spørsmål ved en senere anledning.

Forbrukerrådet har ingen innvendinger til de endringer som er foreslått under
kapittelene 2.3, Postoppkrav og pkt 2.5, Utleveringshyppighet. Vi er ellers enig i de
vurderinger som gjøres under pkt. 2.6, Makismalprisordningen.

Til pkt 2.8, Postkasseplassering, går Forbrukerrådet inn for alternativ 2, dvs, å
videreføre dagens bestemmelser. Av høringsdokurnentet går det frem at alternativ 1,
som vil sette en maksimal avstand på 3 km vil berøre 274 husstander, vil kunne
medføre en kostnadsøkning for Posten på anslagsvis 60 til 80 millioner kroner. Selv
om en slik løsning vil kunne representere en lettelse for enkelte, vurderer
Forbrukerrådet det slik at en slik merkostnad vanskelig kan forsvares.
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