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Høringsuttalelse fra Vest-Agder Nei til EU om ny postlov og forskrift 

 
Vi viser til høring om regjeringens forslag til ny postlov og postforskrift, med formål om ratifisering av EUs 
tredje postdirektiv. 

Oppsummering  
Vest Agder Nei til EU mener regjeringens forslag helt klart vil ha mange negative følger for det norske 
samfunnet. Næringsliv og befolkning må sikres gode og likeverdige posttjenester over hele landet.  
Vest Agder Nei til EU går sterkt i mot den foreslåtte postloven med forskrift. 

EUs tredje postdirektiv truer enhetsportoen  
Postdirektivet innebærer at det skal være fri adgang til å yte posttjenester i alle EU-land, også for brev under 
50 gram. Regjeringen vil også redusere postomdelingen fra seks til fem dager i uken.   
 
Det er Postens enerett for frakt og distribusjon av brev under 50 gram som har finansiert vår svært 
vellykkede enhetsporto og som har gjort det mulig å ha gode og likeverdige posttjenester i hele vårt 
langstrakte land. Ved frislipp av konkurransen her vil vårt nasjonale posttilbud bli en del av 
budsjettforhandlingene på Stortinget. Dette vil gi utrygghet og liten forutsigbarhet for næringsliv og 
privatpersoner, spesielt i distriktene. Store bedrifter i sentrale strøk vil muligens kunne vinne noe, men 
privatfolk og andre bedrifter vil tape. Dette har vi tydelig sett i Sverige. For de ansatte i Posten frykter vi ei 
negativ utvikling og tilstander som kan kalles sosial dumping. Posten har stadig effektivisert og tilpasset seg 
markedet de skal betjene og drives på en god måte for oss alle i dag. 
 
Den forrige regjeringa la prisverdig ned reservasjon mot postdirektivet. Det kom ingen straffereaksjoner mot 
Norge slik enkelte advarte om. Ved å gå bort fra dagens gode ordning med enhetsportoen, vil den 
økonomiske delen av dette kunne føre til at Stortingets bevilgninger kan bli utfordret ytterligere av EØS-
avtalen og ESA.  
 
Vi stusser på at høringsfristen er satt før Post og Teletilsynet legger frem sin vurdering. Vi vil gjerne få 
studere denne og komme med supplerende innspill da.  
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