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Høring av utkast til ny postlov 
 

Vi viser til departementets brev av 22.10.14 

 

Fosen Regionråd er et samarbeidsorgan for 7 kommuner på Fosen. Osen, Roan, Åfjord, 

Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag. 

 

Styret i Fosen Regionråd behandlet saken i sitt møte den 19. desember 2014 og vil komme med 

følgende: 

 

Uttalelse fra Fosen Regionråd om forslag til ny postlov. 

Regjeringen har sendt forslag til ny postlov på høring. Loven åpner for full konkurranse 

på postmarkedet og implementerer EUs tredje postdirektiv.  

 

En god infrastruktur som omfatter gode posttjenester er avgjørende for alle kommuner 

og fylkeskommuner. Kommunene er avhengig av at innbyggere og næringsliv har gode 

betingelser. En svekkelse av det lokale næringslivets muligheter rammer i neste omgang 

bosetningsgrunnlaget. Regjeringens forslag til ny postlov, og innføring av EUs tredje 

postdirektiv, vil gjøre det vanskeligere å opprettholde den desentraliserte næringslivs- 

og bosetningsstrukturen vi har i Norge.  

 

Våre viktigste innvendinger mot lovforslaget: 

 

 Enhetsportoen og eneretten til Posten Norge gjør at vi har et spleiselag som 

sørger for gode og likeverdige posttjenester til lik pris i hele landet. Regjeringen 

fjerner enhetsportoen for 90 % av forsendelsene og opphever eneretten. Det vil 

føre til dårligere og dyrere posttjenester, spesielt for næringslivet i distriktene. 

 Konkurrentene vil gå med post der det er mest lønnsomt, og overlate resten av 

postombæringen til Posten Norge. Fosen Regionråd ønsker ikke at Stortinget 

konkurranseutsetter brev under 50 gram og at EUs 3. postdirektiv blir 

implementert i norsk lov. 

 Regjeringen har ikke beregnet hvor mange statlige milliarder den nye 

postpolitikken vil koste. 

 Regjeringen kutter ut postomdeling på lørdager, (men holder døren på gløtt for 

fortsatt utlevering av aviser). 

Samferdselsdepartementet  

Postboks 8010 Dep.  

0030 Oslo 

 

postmottak@sd.dep.no   
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 Stortinget skal ikke lenger bestemme postpolitikken i Norge. I loven foreslås det 

at det er departementet som i hovedsak skal bestemme. Dette er en 

avpolitisering. 

 EU har selv konkludert med at postdirektivet ikke har gitt billigere og bedre 

tjenester i EU-landene.  EU har loven til revisjon fordi den ikke fungerer etter 

intensjonene. 

 

 

 

 

Med hilsen styret i  

Fosen Regionråd 

 

Einar Strøm  Jørn Nordmeland Hallgeir Grøntvedt Jan H. Grydeland 

Leksvik kommune Osen kommune Ørland kommune Roan kommune 

 

   

Ogne Undertun Vibeke Stjern   

Bjugn kommune Åfjord kommune  
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