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Postnords fremtid 
 

 

Kære Ole Birk Olesen 

 

Danske Medier fulgte med interesse samrådet i Folketingets Transport-, Bygnings- og 

Boligudvalg torsdag 18. januar om den fremtidige postbetjening. 

 

Samrådet giver os anledning til en række præciseringer, så beslutningerne om den 

fremtidige post tages et fuldt oplyst grundlag. 

 

Postnord har jf. den danske postlov befordringspligt på: 

 Breve  - kun dem som er op til fem hverdage undervejs, mens de hurtige Q-

breve er uden for befordringspligten.  

 Pakker op til 20 kg, men således at det er muligt for postnord at tage pakker ud 

af befordringspligten i forbindelse med særlige tilbud til typisk masseafsendere.  

 Bladprodukter, herunder dagblade.  

 

Befordringspligten trækker jf. EU-regler momsfritagelse, men også tilsvarende parallel 

begrænsning i afløftning af moms, hvilket i tilfælde af udlicitering af opgaver til 

underleverandører m.v. betyder, at Postnord ikke kan afløfte den tilsvarende moms.  

 

Postnord har udregnet, at alene for breve var ulempen ved befordringspligten i 2016 

329 mio. kr.  Denne ulempe svarer til 89 øre pr. befordringspligtigt brev og medfører 

jvf, gældende udligningslov under afvikling, at i hele 2018 skal Dagbladenes 

distributionsnet give et tilskud til postnord (Post Danmark) på 89 øre pr. brev – til 

trods for, at Dagbladenes Distributionsnet også omdeler til samtlige adresser og endda 

oftere end den befordringspligtige virksomhed.  

 

De største mediehuse driver i fællesskab en række distributionsselskaber, der samlet 

dækker hele Danmark via Dagbladenes Distributionsnet, hvor de væsentligste aktører 

er Bladkompagniet og Dansk Avis Omdeling (DAO 365).  
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Dagbladenes Distributionsnet er i markedet for distribution for at sikre, at dagblade 

kan omdeles til alle abonnenter tidligt og overalt i landet 365 dage om året. 

 

Denne opgave kan det befordringspligtige postnord ikke løse, selv om selskabet tager 

16 kr. pr. eksemplar for at levere et dagblad uden for byområderne – og kun fem dage 

om ugen. De 16 kr. er mere end, abonnenten betaler for avisen de fleste steder. 

 

Postnord tager dobbelt så meget for at omdele på landet end i byerne  - der er således 

IKKE tale om geografisk neutrale priser.   

 

Dagbladenes Distributionsnet omdeler overalt. Også på Læsø, Fanø og Femø.  

 

Det er således ikke korrekt, når der anføres i samrådet, at Post Danmark / postnord er 

den eneste som omdeler til ”yderste klitrække”.  Dagbladenes Distributionsnet 

omdeler til samtlige tilgængelige brevkasser i hele landet.  

 

Sammen med dagbladene medtager vi alle forsendelser, som med fordel kan omdeles 

sammen med dagblade, hvilket udover dagbladene vil sige øvrige bladprodukter, 

småpakker og breve.   

 

Vi bliver derfor meget bekymrede, når der i samrådet nævnes, at der arbejdes med 

ideer om, at ”øvrige postvirksomheder” igen skal til at støtte en omdeling, som 

Dagbladenes Distributionsnet selv kan varetage billigere, mere effektivt og med en 

generelt bedre service.  

 

Dagbladene har overenskomst med 3F og omdeler med en høj kvalitet.    

 

Det er ikke rigtigt, som der blev sagt på samrådet, at prisen for et brev eller en lille 

pakke distribueret af Dagbladenes Distributionsnet er omkring 50 kr.  Dagbladene 

omdeler også enkeltforsendelser  - op til et kilo koster en ”flad” forsendelse 35 kroner 

– vel at mærke inklusive 25 pct. moms.  En enkeltforsendelse skal forudbetales på 

internettet, hvor modtagerens adresse tastes ind. Derefter afleverer afsenderen 

forsendelsen til en af vores bladforhandlere, som vi også benævner ”pakkeshops”. Vi 

adresserer selv forsendelsen ud fra det, som kunden har indtastet, og leverer den til 

modtageren på typisk to dage. Ved indlevering direkte til vores terminaler kan vi 

levere hjemme hos modtageren, i hele landet dagen efter indleveringen. 

 

Danske Medier vil gerne uddybe ovenstående og i dialog med dig og Transport-, 

Bygnings- og Boligudvalget om den fremtidige udbringning af post – ligesom 

Dagbladenes Distributionsnet gerne vil gentage tilbuddet om at overvære en nats 

distribution, tale med medarbejderne  og ved selvsyn se, hvad distributionsnettet 

udretter. Dette tilbud gælder selvfølgelig både dig og medlemmer af udvalget, som vil 

være interesseret.  
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cc. Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg. 

 

 
 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Kierkegaard 

Semiorkonsulent  

Danske Medier 

 

 

 

 


