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Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen (V) har den 8. maj 2015 stillet mig 

følgende spørgsmål, som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmål nr. S 1214: 

”Mener ministeren, at det er en del af befordringspligten, at Post Danmark 

uddeler pakker på lørdage, og at de således er fritaget for moms ved uddeling af 

pakker på lørdage?” 

Svar: 

Post Danmarks befordringspligt omfatter efter Postlovens § 14 adresserede 

breve og pakker samt aviser og tidsskrifter m.v.  

 

Hvis virksomheden omdeler f.eks. en adresseret pakke en dag tidligere end den 

er forpligtet til, ændrer det ikke ved, at forsendelsen er omfattet af befordrings-

pligten, såfremt den i øvrigt lever op til beskrivelsen i Postlovens § 14, jf. ne-

denfor.  

 

Hvis Post Danmark f.eks. omdeler et B-brev en dag tidligere end krævet, vil 

brevet også fortsat være omfattet af befordringspligten.  

 

Dette synspunkt understøttes af en udtalelse, ministeriet har modtaget fra Tra-

fikstyrelsen, der fører tilsyn med Post Danmark.  

 

Det hedder bl.a. i udtalelsen: 

 

”Postlovens § 14 stk. 3, nr. 3, fastsætter, at adresserede pakker på op til 20 kg, 

herunder med og uden omdeling, er omfattet af Post Danmarks befordrings-

pligt.  

 

3. postdirektivs artikel 3, stk. 3, er sålydende: 

 

Medlemsstaterne sørger for, at de tjenester, der er omfattet af befordrings-

pligten, leveres på alle hverdage og mindst fem dage om ugen, medmindre 

der foreligger ekstraordinære omstændigheder eller geografiske forhold, og 

dette omfatter mindst: 
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— én indsamling 

— én omdeling til alle fysiske og juridiske personers bopæl eller undtagelses-

vis, på betingelser, som den nationale forvaltningsmyndighed fastsætter, én 

omdeling til hertil indrettede anlæg. 

 

Direktivets krav til medlemsstaternes implementering af de posttjenester, som 

garanteres af direktivet, er således minimumskrav. 

  

Hvis Post Danmark ønsker at omdele 2 gange dagligt eller på alle hverdage 

inkl. lørdag kan de gøre det.  

Forsendelserne vil fortsat være befordringspligtige forsendelser”. 

Med venlig hilsen 

Magnus Heunicke 
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