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Analyse av postmarkedet
Samferdselsdepartementet sendte utkast til ny postlov på høring 22. oktober 2014.
Lovforslaget innebærer at dagens ordning med konsesjon avskaffes og erstattes med
direkteutpeking eller utvelgelse av leveringspliktig tilbyder gjennom en offentlig
anbudsprosess. Lovutkastet åpner for at myndigheten i tillegg kan velge en kombinasjon av
utpeking og offentlig anskaffelse. Dersom to eller flere tilbydere får leveringsplikt til deler av
de leveringspliktige tjenestene eller deler av landet, skal dette til sammen sikre et
landsdekkende tilbud av alle leveringspliktige tjenester.
Lovforslaget legger opp til at direkteutpekt leveringspliktig tilbyder skal kunne kompenseres
for sine nettokostnader knyttet til ulønnsomme posttjenester. Kompensasjon til en
leveringspliktig tilbyder som er valgt gjennom en anbudsprosess, vil begrense seg til avtalt
pris. Begge former for kompensasjon er tenkt gjort gjennom bevilgninger til statlig kjøp over
statsbudsjettet.
Samferdselsdepartementet ber på bakgrunn av dette Post- og teletilsynet foreta en
markedsanalyse av det norske postmarkedet som grunnlag for det videre arbeidet. Vi ber blant
annet om en vurdering av:
konkurransesituasjonen i de ulike delene av postmarkedet, og hvordan og i hvilke
markeder implementering av den nye postloven gir grunnlag for økt konkurranse
hvorvidt deler av leveringsplikten vil kunne dekkes på kommersielt grunnlag uten
statlig kjøp
hvilke deler av de leveringspliktige tjenestene som er egnet for en anbudsprosess og
hvilke deler som er egnet for direkteutpeking
om leveringsplikten kan deles opp geografisk eller produktmessig for å få mest mulig
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konkurranse i en anbudsprosess
hensiktsmessige tidsperioder for tildeling, i anbudskonkurranser eller utpeking
eventuelle andre problemstillinger som anses relevante for oppdraget
Samferdselsdepartementet ber om at markedsanalysen oversendes innen mandag 16. februar
2015. Departementet ber videre om å holdes orientert og at det avholdes statusmøter
underveis primo desember og medio januar. Dersom tilsynet ønsker å diskutere forståelsen av
oppdraget med departementet, vil det kunne avholdes møte om dette i november.
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