Er kommunikation død i Danmark
– eller skal det bare sendes fra udlandet
A Brevet steg fra 8 til 19 kr – og nu er det afskaffet og erstattet af et Quick brev – som kan det samme
som et A brev – men koster 27,00 (21,60 + moms)
B brevet er nu et almindeligt brev med 5 dages omdeling til kr 8
Om B brevene skriver politikerne ”Nu skulle brevene være på plads frem til 2019 – og der kan nu kun
forventes moderate prisstigninger i fremtiden”
Ændringerne træder i kraft pr 1-7-2016
Erhvervsbreve – med PP får en anden prisstruktur – men her er mønstrede det samme B-breve bliver til
Breve og A brevene bliver til Quickbreve. Disse ændringer træder i kraft 1-9-2016
Ellers er der kun forringelser på programmet – som for.eks hvis man flytter til sommerhus – eller skal
studerer uden for ens hjem – så vil man skulle betale gebyr.
Alt sammen på grund af Post Danmark dårlige økonomi på grund af digitaliseringen i Danmark.
Digitaliseringen i Danmark blev besluttet i folketinget – og Post Danmark og Nets blev bedt om at bygge
et digitalt postsystem op – det kom til at hedde E-box. Fuldet gennemført skulle alle breve fra stat –
regioner – banker – forsikringsselskaber benytte det som deres standard.
Den type post udgjorde over 50 % af alt post – så hvorfor er dette noget der er kommet bag på
politikerne.
Resultatet er at den resterende post er stegt over 600 % i pris - sammenlignet med det servicemål der
var gældende da digitaliseringen blev aftalt.
Det er tankevækkende at den trykte kommunikation stiger i pris og derved falder i volumen – og
samtidig bruges der millioner på spam filtre der skal forhindre den elektroniske kommunikation. Spam i
dag er meget avanceret og bruges til krimminelle formål
Resultatet er at kommunikationen falder meget drastisk.
Hvad kunne gøres..
Man kunne måske starte med at give Bladkompagniet og Forbrugerkontakt samme momsfrihed som
Post Danmark. Det vil åbne rigtigt for konkurrencen og det vil skabe vækst i den trykte kommunikation.

Skriv gerne en kommentar til udviklingen – politikerenes manglende overblik og sammen hæng
– en udvikling der skader os alle.
Mogens Kristensen
mk@portoservice.dk
PS de endelige priser på erhvervspost kommer senere.

PortoService ApS ∙ Fabriksvej 6 ∙ 9490 Pandrup ∙ Tlf. 96 44 45 00 ∙ info@portoservice.dk ∙
www.portoservice.dk

