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Høringssvar - ny postlov

Jeg visertil Samferdselsdepartementetshøringsbrevav 22.10.2014 vedrørendeforslagtil ny
postlovog postlovforskrift.

Forbrukerombudetfører tilsynmed at næringsdrivendesmarkedsføringogavtalevilkårsom
benyttesoverforforbrukereikkeer i stridmed markedsføringsloven,jf. mfl.§ 34.

Jeg vil i det følgendekommentereto av spørsmålenesom berøresi høringsnotatet.

Kommentarer til pkt. 6. —Sikker digital posttjeneste
Departementetforeslåren minimumsreguleringi lovog forskriftav sikkerdigitalposttjeneste
for å sikrebrukerneet grunnleggendeforbrukervern.Høringsinstanseneblirbedtom å
kommenterehvorvidtdet er behovfor en slikregulering.

Jeg er av den oppfatningat det for digitaleposttjenesterbørfastsettesvisseminimumskrav
til tilbyderneog rettigheterfor forbrukernei lovgivningen.Dennetypentjenesteviletter hvert
blitatt i brukav det mesteav befolkningen,og manvilsom brukeri storgrad bliavhengigav
tjenestenfor å få levertpostsom pr i dag leveresfysisk.Det er derforviktigat manfra
myndighetenesside hargodoversiktoverog kontrollmed leveringsvilkårenefor sikredigitale
posttjenester.

Forbrukerombudethar myndighettil å gripeinnmotavtalevilkårsomforskyverbalansenfor
langti retningav den næringsdrivendepå bekostningav forbrukernesinteresser.Jeg vil
anbefaleat manfor digitaleposttjenesterbenyttersamme modellsomi en rekkeandre
forbrukermarkederhvorvissesentralerettigheterforforbrukerneer nedfelti preseptorisk
lovgivninggjennomlovog/ellerforskrift,mensde øvrigerettighetenereguleresgjennom
kontraktsvilkårene.Utformingenav vilkårenevilpotensieltkunnevære gjenstandfor dialog
mellomForbrukerombudet,sektorielletilsynsmyndigheterogtilbyderne.

Dersomman i utgangspunktetleggeropptil fullavtalefrihetutenlovgivningi bunner det økt
risikofor at tilbyderevil forsøkeå innførevilkårsomtipperbalansenfor langti tilbydernes
favør på bekostningav forbrukernesinteresser.Eksempelviskan det tenkesat en tilbyderav
en digitalposttjenestevilkunneønskeå ha avtalevilkårsom innebærerat forbrukeregodtar
at tjenestenkan brukestil å sendeforbrukeremarkedsføringellerat personopplysningervil
kunnedeles medtredjepartertil kommersielleformål.
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En annensituasjonsomkan oppståi praksisog somjeg ser er behandleti § 31 i lovutkastet
er rettentil å gjøreensidigeendringeri vitkårenetil ugunstforforbrukeren.Det følgerav
praksisettermarkedsføringsloven§ 22 og denfelleseuropeiskeforbrukerlovgivningen
(direktiv93/13/EØF om urimeligevilkåri forbrukeravtaler)at forbrukereskalgis rimeligvarsel
om endringeri løpendekontraktsforholdog ha mulighettil å si oppavtalendersomman ikke
godtarendringene.I tilleggmå den næringsdrivendeha angitten gyldiggrunni kontrakten
forå kunneforetaensidigeendringer.Dissekravenemå selvsagthensyntasved utforming
av regelverkog avtalevilkårfor digitaleposttjenester.

Kommentarer til pkt. 9 - Klageordning
I forbindelsemedforslagetom at klagerpå posttjenesterog digitaleposttjenesterskalkunne
behandlesav klagenemnd,viljeg førstbemerkeat direktivetom utenrettsligtvisteløsningav
forbrukertvister(2013/11/EU) stilleren rekkekravtil behandlingenav forbrukertvisteri alle
markeder,herunderposttjenester.

Jeg har i minhøringsuttalelseav 08.12.2014 til Barne-, likestillings-og
inkluderingsdepartementetsforslagtil lov omklageorganeri forbrukersakergittklartuttrykk
for at alle typertvisterbør kunnebringesinnfor avgjørelsei klagenemnd.Jeg har ogsåspilt
innat den utenrettsligetvisteløsningenbør organiseresunderen felles
Forbrukerklagenemndsombehandleralle typerforbrukertvister,inkludertposttjenester.Jeg
kan ikkese at det i forbrukerforholdvilvære anledningtil å begrensenemndsbehandlingtil
vissetyperklagerpå posttjenester,sliksomangitti høringsnotatet.Den felleseuropeiske
lovgivningenkrever,som nevntover,at forbrukereskal kunnefå alle typerklagerbehandleti
apparatetfor utenrettsligtvisteløsning.

For øvrigharjeg ingenkommentarertilde øvrigespørsmålenesomer behandleti
høringsnotatet.
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