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Kære Christian Kierkegaard 

Tak for brevet af 23. januar 2018 med Danske Mediers synspunkter om den 

fremtidige postbetjening.  

Jeg vil tillade mig overordnet set at henvise til, hvad jeg oplyste på Folketingets 

Posthøring den 31. januar 2018.  

Hvad jeg oplyste var, at i tilfælde af, at Post Danmark ønsker at fortsætte med 

at varetage befordringspligten efter 2019, så kan vi indgå aftale herom, hvis det 

også er, hvad et flertal i Folketinget vil. Hvis virksomheden ønsker ændringer 

hertil, vil det selvsagt være genstand for drøftelser.  

Varetagelsen af befordringspligten efter 2019 er et tema, som vi skal drøfte i 

postforligskredsen. Jeg forventer, at disse drøftelser starter til efteråret. På den 

baggrund ser jeg ikke p.t. grundlag for et møde, men jeg vil have Danske Medi-

ers henvendelse i erindring, når vi nærmer os tidspunktet for de politiske drøf-

telser.  

Jeg kan yderligere oplyse, at der ikke arbejdes med idéer om, at ”øvrige post-

virksomheder” igen skal til at støtte omdelingen. Det, som jeg nævnte på sam-

rådet den 18. januar 2018 og foldede lidt mere ud på Posthøringen, er en mulig 

brugerfinansieret og solidarisk ordning. Den går ud på, at der ved afsendelse af 

postforsendelser, som falder ind under befordringspligten, opkræves en til-

lægsporto, uanset hvor forsendelsen skal hen. Tillægsportoen indbetales til 

staten, der anvender midlerne til at yde et fast tilskud pr. forsendelse, der fal-

der inden for befordringspligten, for levering til egne, hvor det ikke er kommer-

cielt attraktivt at omdele post eller, hvor markedsprisen vil være dyrere, end vi 

politisk er villige til at acceptere. Tilskuddet pr. forsendelse betales til alle virk-

somheder, som er godkendt som postvirksomhed, og som har påtaget sig om-

deling af post i nærmere bestemte områder af landet.    

Men der er ingen tvivl om, at det vil være den enkleste løsning, hvis Post Dan-

mark også efter 2019 kan varetage befordringspligten. Så bliver den førnævnte 

model ikke nødvendig.  

For den gode ordens skyld vil jeg desuden nævne, at Business-to-Business pak-

ker ikke er omfattet af befordringspligten. Det skal også nævnes, at postloven 



 
 
 
 

Side 2/2 ikke lægger hindringer i vejen for geografisk differentierede priser, jf. Danske 

Mediers bemærkning om, at Post Danmarks priser for dagblade ikke er geogra-

fisk neutrale. Ifølge postloven skal taksterne være omkostningsægte, gennem-

sigtige og ikkediskriminerende.  

I loven er det endvidere fastsat, at der skal være enhedstakster for breve og 

pakker, som indleveres som enkeltforsendelser. Øvrige forsendelser er ikke 

omfattet af denne bestemmelse. 

Postforligskredsen modtager kopi af dette svar.  

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 


