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Sarpsborg Nei til EU v/leder Hanne Berg-Johansen     

Adr.:Apolloveien 19A, 1734 Hafslundsøy    

telefon: 99025545 e-post: hergjohansen@gmail.com 

 

 

 

Samferdselsdepartementet 

Postboks 8010 Dep 

0030 OSLO 

postmottak@sd.dep.no 

 

 

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG TIL NY POSTLOV OG POSTFORSKRIFT 

 

 

Samferdselsdepartementet har sendt ut forslag til ny postlov og postforskrift på høring. Regjeringen 

tar sikte på å gjennomføre EUs tredje postdirektiv i Norge. Tidligere har Norge gjennomført EUs 

første og andre postdirektiv. Det vil bli full konkurranse i det norske postmarkedet dersom EUs 

tredje postdirektiv blir gjennomført i Norge.  

 

Sarpsborg Nei til EU vil med dette gi sitt høringssvar. 

 

 

I dag er postombæring på lørdag en leveringspliktig tjeneste. Departementet foreslår i høringsnotatet 

at dette ikke lenger skal være en leveringspliktig tjeneste. Bakgrunnen for dette er redusert 

brevmengde. Mange steder i landet finnes det ikke et eget distribusjonsnett for aviser. Forslaget om 

postombæring fem dager i uka vil derfor ramme alle de som ikke lenger vil motta lørdagsavisa før 

etter helgen. Imidlertid ber departementet om innspill på behovet for statlig kjøp av lørdagsomdeling 

av aviser. Postombæring fem dager i uka vil medføre lavere servicenivå for befolkningen. Derfor 

mener Sarpsborg Nei til EU at dagens system med postombæring også på lørdager, må 

opprettholdes. Dersom postombæring på lørdager ikke lenger skal være en leveringspliktig tjeneste, 

anbefaler Sarpsborg Nei til EU at det gjennomføres statlig kjøp av lørdagsomdeling av aviser. 

 

 

Posten Norge AS tjener i dag penger på postombæring i tett befolkede områder. Overskuddet 

brukes til å subsidiere postombæringen i grisgrendte strøk, og dermed sikre lik porto over hele 

landet. Posten Norge AS har i dag enerett på formidling av post under 50 gram. Dersom EUs tredje 

postdirektiv blir gjennomført i Norge, vil det åpnes for full konkurranse i det norske postmarkedet. 

Det vil være de områdene som Posten Norge AS tjener penger på som vil være av interesse å 

konkurrere om. Dersom Posten Norge AS mister disse områdene, vil det medføre økte kostnader for 

staten for å opprettholde gode posttjenester i hele landet. 
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I§ 11 i lovutkastet foreslår departementet å videreføre ordningen med geografisk enhetsporto for 

postsendinger inntil 50 gram, men begrenset til enkeltsendinger. Sarpsborg Nei til EU mener dette 

er første skritt i retning av at enhetsportoen fjernes. Dette vil føre til at næringsliv og 

privatpersoner i deler av landet vil få økte portokostnader. 

 

 

I flere land er det gjennomført full liberalisering i postmarkedet. I flere av markedene har det medført 

at lønnsnivået er presset nedover. Deltidsstillinger og kontraktører har erstattet faste stillinger. 

Dette er en utvikling som Sarpsborg Nei til EU er redd vi vil se i Norge også dersom EUs tredje 

postdirektiv blir gjennomført her i landet.  

 

 

Sarpsborg Nei til EU anbefaler at EUs tredje postdirektiv ikke blir gjennomført i Norge.  

Dagens ordning med postombæring 6 dager i uka må videreføres. Subsidiært må avisombæring på 

lørdager sikres. 

 

 

For Sarpsborg Nei til EU   

 

Hanne Berg-Johansen                Audun Jakobsen                        Yngvar Kampenes 

Leder                                      nestleder                                  sekretær 

 

 


