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Høring - endring av Postens konsesjon
Samferdselsdepartementet hører med dette vedlagte forslag til endring av Postens konsesjon,
jf. Postens konsesjon punkt 9.2. Endringen er ment fastsatt med hjemmel i ny lov om
posttjenester § 57 tredje ledd når denne trer i kraft.
I ny postlov § 57 om overgangsbestemmelser er det fastsatt at deler av Postens konsesjon
videreføres inntil leveringspliktig tilbyder etter de nye reglene er på plass. Hensikten med de
foreslåtte endringene i konsesjonen er å unngå tolkningstvil og skape gode
overgangsordninger frem til ny avtale eller vedtak som utpeker leveringspliktig tilbyder trer i
kraft. Overgangsregler er blant annet nødvendige fordi det vil ta tid å få på plass en ordning
som sikrer avisdistribusjon på lørdager i områder uten avisbudnett. I tillegg er det behov for å
videreføre ordningen med statlig kjøp for grunnleggende banktjenester i landpostnettet.
Endringsforslaget er i utgangspunktet ment å gjelde fra 1. januar 2016 og frem til 1. juli 2016
eller til de nødvendige forutsetningene for å oppheve konsesjonen er på plass.
Vi ber om innspill innen 31. oktober 2015.
Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes
elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-av-postens-konsesjon/id2439855/.

Alternativt kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til
postmottak@sd.dep.no.

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.sd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904

Luft- post- og
teleavdelingen

Saksbehandler
Jenny Lønn Barvik
22248339

Med hilsen
Jørn Ringlund (e.f.)
avdelingsdirektør

Jenny Lønn Barvik
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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