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1.0. Innledning
Kvikkas AS fikk 08.07.2016 tildelt konsesjon fra Samferdselsdepartementet gjeldene distribusjon av
aviser til abonnenter på lørdager gjeldende områder med geografisk nedslagsfelt utenfor avisenes
eget distribusjonsområde. Konsesjonen trådde i kraft 05.11.2016.
Statistikk for perioden 05.11.2016 – 31.12.2017 ble rapportert inn til Samferdselsdepartementet og
Nkom 31.03.2017. Rapporten for 2016 ligger også publisert på Kvikkas AS sine nettsider.
Denne rapporten rapporteres statistikk for perioden 01.01.2017 – 31.12.2017.
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2.0. Krav til «Årlig rapport med statistikk»
Kravene til Årlig rapport med statistikk er fastsatt og definert følgende steder:
 Punkt nr 14 i «avtale om levering av aviser i abonnement på lørdager mellom
Samferdselsdepartementet og Kvikkas AS»
 Postforskriften § 26
 I tillegg har Nkom ytret ønske om rapportering i en egen Exceloversikt
De kontraktsfestede og lovpålagte kravene til årlig rapport med statistikk er av
Samferdselsdepartementet og i postforskriften definert på følgende vis:

2.1.

Punkt nr 14 i «avtale om levering av aviser i abonnement på lørdager
mellom Samferdselsdepartementet og Kvikkas AS»:

«Distributøren skal levere en årlig rapport til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet , som skal
inneholde statistikk som viser antall aviser levert og antall kilometer kjørt ved utføring av
Tjenesten etter Avtalen fordelt på innleveringssted. Videre skal rapporten inneholde
opplysninger om antall unntak fra leveringsplikten i henhold til punkt 5.2 fordelt på
innleveringssted, og unntakets art / typetilfelle.
Videre skal Årsrapporten oppfylle de krav som følger av Postforskriften § 26.
Departementet har rett til å kreve at Årsrapporten i tillegg skal inneholde statistikk som viser
antall aviser levert og antall kilometer kjørt ved utføring av Tjenesten etter Avtalen fordelt på
postnummer.
Årsrapporten skal overleveres Nasjonal kommunikasjonsmyndighet senest innen utgangen
av første kvartal påfølgende år.
Årsrapporten skal offentliggjøres av Distributøren på Distributørens hjemmesider.
Departementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan også offentliggjøre rapporten.»

2.2.

Postforskriften § 26 Rapporteringsplikt:

«Tilbyderen skal årlig rapportere til myndigheten om:
1.
antall klager fordelt på kategori
2.
system for ikke-leverbare postsendinger
3.
system for opplæring av ansatte om regler om taushetsplikt.
Tilbyder med leveringsplikt skal i tillegg rapportere om:
1.
utleveringshyppighet
2.
omfanget av unntak fra leveringsplikten
3.
antall utleveringspostkasser med avvikende plassering etter § 12 og § 13, og hvilke
løsninger som er valgt for hvert tilfelle
4.
antall faste og mobile ekspedisjonssteder
5.
fremsendingstider for leveringspliktige postsendinger
6.
innleveringspunkter og innleveringsfrister.
Tilbyder med leveringsplikt skal dokumentere målemetode for fremsendingstider, og dekke
kostnadene ved målingene. Måleresultatene skal være offentlige.
Årsrapport etter første og annet ledd skal sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
senest innen utgangen av første kvartal påfølgende år.»
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-09-18-1063/%C2%A726#§26
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3.0. Statistikk som viser antall aviser levert og antall kilometer kjørt fordelt på innleveringssted
Med de rutene som Kvikkas AS benyttet for lørdagsdistribusjon av aviser i utkantstrøk ble det for de 51 lørdagene fra 07.01.2017 til 30.12.2017 er det kjørt
5.439.251 km, og det ble bestilt totalt 3.272.247 aviser til levering.
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4.0. Antall klager fordelt på kategori
Tabellen nedenfor viser antall mottatte klager fra avisene fordelt per innleveringsadresse. Alle reklamasjoner blir gjennomgått, og Kvikkas AS
undersøker hva som kan være bakgrunnen for at avisene ikke har blitt levert.

I 2017 mottok Kvikkas AS 14 157 klager.
Alle avvik og reklamasjoner som har kommet inn fra avisene på avtalt vis har blitt registrert og behandlet i hht prosedyre. De fleste avisene
rapporterer inn reklamasjonene i ett digitalt system hos Distribution Innovation (DI), ett system som både avisene og Kvikkas AS har tilgang til.
Kvikkas AS henter ut reklamasjoner fra DI hver dag ca kl 14:00.
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Unntatt leveringsplikt.
Kvikkas mottar et betraktelig omfang reklamasjoner der Kvikkas AS har unntak for
leveringsplikt. Noen av årsakene til unntak fra leveringsplikt:
 Feil adresse
 Umerket postkasse
 Kvikkas mottok ikke avis
 Kvikkas mottok ikke bestilling
 Force Majeure
En del av de 14.157 klagene angitt over faller trolig inn under noen av punktene over. Det
kan ofte ta noe tid før det blir avdekt at leveringsadressen er angitt feil, eller at postkassen
har vært unavnet, og da er klagen allerede registrert i systemet.

5.0. System for ikke-leverbare postsendinger
Av miljøhensyn har Kvikkas AS og avisene innarbeidet en praksis på hvor ikke-leverbare
sendinger gjenvinnes lokalt- av miljøhensyn. Dette gjelder aviser. Miljøaspekter tilsier at man
bør unngå unødvendige CO2-utslipp forbundet med returtransport, spesielt ettersom
returavisene kun skaper et avfallsproblem for avishusene.

6.0. System for opplæring av ansatte om regler om taushetsplikt
Samtlige ansatte i Kvikkas AS som jobber med lørdagsavisdistribusjon har mottatt både
muntlig og skriftlig informasjon om taushetsplikten som er fastsatt i postloven § 30.
Samtlige underleverandører av Kvikkas AS som jobber med lørdagsavisdistribusjon mottok
31.10.2017 skriftlig orientering om taushetsplikten som er fastsatt postloven § 30.
Kvikkas AS sine nylig ansatte helgevikarer har 26.03.2018 mottatt skriftlig orientering om
taushetsplikten som er fastsatt postloven § 30.

7.0. Utleveringshyppighet:
Kvikkas AS distribuerer aviser i utkantstrøk på lørdager. (1 gang pr uke).
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8.0. Omfanget av unntak fra leveringsplikten:
Der er flere forhold som gjør at lørdagsavisene av og til ikke blir levert. Noen av
hovedgrunnen til at avisene av og til ikke blir levert er følgende:










Det skjer ukentlig at Kvikkas AS ikke mottar avisene fra trykkeriene ved våre
regionale innleveringsadresser innen fastsatt tidspunkt, eller at avisene ikke
ankommer i det hele tatt. Dette er særlig en utfordring med aviser som fraktes med
fly.
Dersom postsendingen ikke er korrekt adressert til mottakeren, så forsvinner
leveringsplikten, jamfør bestemmelsene i postloven § 8. Kvikkas AS rapporterer
fortløpende til avisene i de tilfellene der vi avdekker at adresseangivelsene fra
avisene ikke er korrekte. Avisene har blitt dyktigere til å levere korrekte adresser,
men det er fremdeles en del avvik.
Postforskriften § 14 fastsetter at "Dersom postkassen er utilstrekkelig merket, har ikke
tilbyder med leveringspliktig plikt til å foreta utlevering." Det er en utfordring enkelte
steder der «alle kjenner alle», at en del abonnenter har unnlatt å merke sine kasser
på tilfredsstillende vis.
Ved omadresseringer i forbindelse med ferie og weekend er det viktig at
abonnentene er tydelig merker sine postkasser på fremsiden av postkassen, samt at
abonnentene og avisene er nøye med å oppgi korrekt adresse. Det er dessverre
ganske vanlig at det er dårlig adressekvalitet til aviser som omadresseres, og dette
kan skape utfordringer for lørdagsavisdistribusjonen.
Enkelte kommuner, særlig i utkantområder, har fremdeles ikke opprettet gateadresser
for alle sine innbyggere og/eller alle hyttene som befinner seg i kommunene.
Statens Kartverk har på sine nettsider registrert hvilke kommuner som bør forbedre
sine adresseregistre, her:
http://www.kartverket.no/eiendom/adressering/Vegadresse/kommuneoversikt/
Dersom det ikke eksisterer gateadresse på stedet der abonnenten ønsker å motta sin
avis, så kan det være en fordel om Kvikkas AS får oppgitt et stedsnavn, kartreferanse
eller gårdsnummer og bruksnummer for postkassens plassering. Det vil lette
lørdagsdistribusjonen vesentlig om flest mulig / alle kommuner oppretter adresser
både for bolig- og hytteområder.
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8.1.

Unntak fra leveringsplikten fordelt på innleveringssted, og unntakets art / typetilfelle:

Tabellen under viser totalt antall aviser i 2017 som ble bestilt til levering, som ikke ble levert fra trykkeri til regional innleveringsadresse. Det gjøres
oppmerksom på at det i tabellen under mangler data for perioden 01.01.2017 – 05.02.2017. Det er ikke mulig å distribuere aviser som Kvikkas AS selv ikke
mottar fra avisene.
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Tabellen viser totalt antall aviser i
2017 per distribusjonsdato som ble
bestilt til levering, som ikke ble
levert fra trykkeri til regional
innleveringsadresse. Det gjøres
oppmerksom på at det i tabellen
mangler data for perioden
01.01.2017 – 05.02.2017. Det er ikke
mulig å distribuere aviser som
Kvikkas AS selv ikke mottar fra
avisene
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9.0 Utleveringspostkasser med avvikende plassering, og hvilke
løsninger som er valgt for hvert tilfelle:
Kvikkas AS bestreber oss på å levere lørdagsaviser til de adressene som vi hver fredag
ettermiddag får registrert inn i fra avisene. Kvikkas AS leverer avisene til de eksisterende
postkassene som befinner seg i området.
Kvikkas AS har frem til nå ikke benyttet postforskriften § 12 til å anmode noen abonnenter
om å flytte sin postkasse. Men det er en veg i Tollådal, 8114 TOLLÅ som grunnet store
snømengder av og til er ufremkommelig. På lørdager der denne vegen er ufremkommelig blir
avisen til 3 stykk abonnenter i stedet levert til lokal Coop-butikk, dette i overenstemmelse
med de 3 abonnentene som bor langs denne vegstrekningen.
Der er flere abonnenter som har avvikende postkasseplassering grunnet bevegelseshemning
(jamfør postforskriften § 13). Kvikkas AS distribuerer til disse postkassene, forutsatt at vi blir
informert om postkassens nøyaktige plassering. Det vil være en fordel om avisutgiver
informerer oss om at postkassen har avvikende plassering, samt at Kvikkas AS blir informert
om den nøyaktige plasseringen. Det står en beskrivelse på Kvikkas AS sin nettside
www.kvikkas.no/avis der det fra bokstav A – L står beskrevet viktigheten av tydelig merking
av postkassene samt noen veiledende råd for å kunne oppgi nøyaktig stedsangivelse for
postkasser med avvikende plassering.
Postkassene til feriesteder og fritidseiendommer har ofte avvikende plassering. Nedenfor
følger noen punkter om utfordringer vedrørende leveranser til denne typen eiendommer:










Kvikkas AS er serviceinnstilte overfor abonnentene, og vi leverer til fritidsboliger til
tross for at Kvikkas As egentlig har fritak for leveranser til fritidsboliger etter
bestemmelsene som er fastsatt i postloven § 19, 2. ledd, sitat: «Dersom det settes
opp utleveringspostkasser for fritidseiendom eller sesongbasert bosetting, skal disse
plasseres ved nærmeste ordinære stopp i postruten, når ikke annet er avtalt.» Det at
Kvikkas AS leverer direkte til fritidsboliger gjør at lørdagsavisbudene ved
ferieavvikling får mange nye ukjente leveringssteder å forholde seg til.
Mange av ferieadressene har en tendens til å være dårlig beskrevet, og ikke korrekt
adressert. Omfanget av dårlig beskrevne mottakeradresser kompliserer
distribusjonen av aviser frem til feriestedene. Det er fastsatt i postloven § 8 at
distributøren har unntak for leveringsplikt når postsendingen er for dårlig adressert til
mottakeren.
Mange ferieabonnenter har en tendens til å ikke prioritere å merke sine postkasser
med abonnentens fulle navn. Det er fastsatt i postloven § 8 og postforskriften § 14 at
"Dersom postkassen er utilstrekkelig merket, har ikke tilbyder med leveringspliktig
plikt til å foreta utlevering."
Ved leveranser til nye abonnenter og ferieabonnenter på dårlig beskrevne adresser
er det en utfordring at lørdagsavisbudene ikke har mulighet til å kontakte abonnenten
for å få forklart hvor postkassen befinner seg. Dessverre står ikke abonnentenes
telefonnummer angitt i bestillingslistene fra DI, selv om DI har denne informasjonen
tilgjengelig.
Mange ferieboliger har plassering på steder der kommunene ikke har prioritert å
opprette gateadresser og gatenummerering. Når man kun har ett abonnentnavn for
en ukjent person som til vanlig bor i en annen del av landet, og ett postnummer å
forholde seg til, så blir det vanskelig å levere selv om lørdagsavisbudet er lokalkjent i
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området. I adresseløse områder er det en fordel om avisene oppgir abonnentens
"kommunenavn kommunenr-gnr/bnr", slik at lørdagsavisbudet har mulighet til å få
frem ett kart til postkassens plassering fra nettsiden http://www.seeiendom.no/.

10.0. Antall faste og mobile ekspedisjonssteder
Kvikkas AS har 23 faste, og 0 mobile ekspedisjonssteder (regionale innleveringsadresser) for
lørdagsavisene.

11.0. Beskrivelse av målemetode for fremsendingstider:
Avisene distribueres primært etter digital budbok. Tidspunktet for når budet har trykket «levert»
hver enkelt avis blir registrert i en database. I tillegg blir tidspunktet for når avisbudet har avsluttet
sin avisrute registrert.
Kvikkas AS har en database der nøyaktig leveringstidspunkt for hver enkelt avis til hver enkelt
abonnent er registrert. Ved noen enkle trykk er det meget enkelt å finne nøyaktig leveringstidspunkt
for leveransene til hver enkelt abonnent.
Kvikkas AS har benyttet distribusjonsdata fra 25.11.2017 til å beregne fremsendingstider. 25.11.2017
ble leveringstidspunktet registrert for 29.483 abonnenter, resterende leveranser som fant sted på
denne datoen ble det ikke registrert leveringstidspunkt for. Leveringstidspunktene ble enten
registrert ved bruk av app på telefon, eller registrert på internett etter at leveransene hadde funnet
sted. Registrert leveringstidspunkt registreres i det budet eller budleder har registrert avisene levert.
Det kan derfor oppstå en tidsforskyving dersom leveransene registreres etter at leveransene har
funnet sted.

12.0. Fremsendingstider for leveringspliktige postsendinger:
Mediantid som 25.11.2017 gikk med til å distribuere avisene fra mottak av avis ved Kvikkas AS sitt
innleveringssted til at halvparten av abonnentene har mottatt avisene var 11 timer og 18 minutt.
Dette er tiden fra regional innleveringsfrist, via sortering, intern fremføring og frem til at halvparten
av abonnentene hadde mottatt sine aviser.
Nedenfor følger en oversikt som viser medianverdien for fremsendingstider for rutene tilhørende
hver enkelt regionale innleveringsadresse.
I tillegg er tidspunktene der hver enkelt regionale innleveringsadresse hadde påbegynt sine ruter, og
når det er registrer at den siste leveransen fant sted registrert.
Tidspunktet for den siste leveransen som fant sted kan i mange tilfeller være en «ekstremverdi», som
ikke nødvendigvis er gjenspeiler totalbildet. Det kan være at budet har etterregistrert leveransene
påfølgende dag. Det kan være at det har vært en forsinkelse på noen få aviser, og at disse har blitt
etterlevert.
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13.0. Innleveringspunkter og innleveringsfrister:

Tabellen ovenfor reflekterer Kvikkas innleveringspunkter med tilhørende frister per 23.03.2018. Fristene avtalt med mediehusene er tidspunkt Kvikkas AS
har satt som siste innlevering etter direkte avtale med noen kunder for å sikre best mulig distribusjon.
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14.0. Innrapportering etter Nkom sin tabell:
Nkom har anmodet om at Kvikkas AS rapporterer klager på postforsendinger opp til 2 kg mottatt fra privatpersoner og bedrifter med opptil 10 ansatte.
Kvikkas AS har ingen privatkunder, og heller ingen av avisene / aviskjedene som Kvikkas AS har inngått avtale med har færre enn 10 ansatte. Etter avtale
med avisbransjen, for å sikre lik oppfatning av hva som er klager, har Kvikkas AS innrettet klagebehandlingen slik at vi ikke mottar klager direkte fra
mottaker av postsending. Abonnenter som ikke har mottatt lørdagsavisa må ringe til sin egen avis, da det er der de har sitt kundeforhold. Avishusene, som
er Kvikkas AS sine storkunder, videreformidler reklamasjonene til Kvikkas AS. Nkom har i sitt brev med referanse 1800698-1 anmodet om at «Antall klager
vil i slike tilfeller kunne være «null» (0), og mange spørsmål i det vedlagte excel-skjemaet vil i så fall måtte besvares med «ikke relevant».» Rapportering fra
Kvikkas AS følger i denne tabellen:
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15.0. Avslutning:
Kvikkas AS mener i denne rapporten å ha rapportert i samsvar med kravene som er fastsatt i
kontraktens punkt nr 14, postforskriften § 26 samt tilleggsrapporteringene i Nkom sin tabell.
Denne rapporten blir publisert på nettsidene til Kvikkas AS.

Med vennlig hilsen,
Kristoffer Fausa
Kvikkas AS
Sign.

16.0. Kopimottaker:
Samferdselsdepartementet
att: Randi Hovde / Christina Christensen
Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Randi.Hovde@sd.dep.no
Christina.Christensen@sd.dep.no
postmottak@sd.dep.no
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