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POSTNORDPOSTNORDPOSTNORDPOSTNORD        NY NY NY NY STORSPILLERSTORSPILLERSTORSPILLERSTORSPILLER        I I I I     ENERGIFORSYNINGENERGIFORSYNINGENERGIFORSYNINGENERGIFORSYNINGENENENEN....    

ENORME ENORME ENORME ENORME     MÆNGDER MÆNGDER MÆNGDER MÆNGDER     POST SKAL OPVARME BILLUNDPOST SKAL OPVARME BILLUNDPOST SKAL OPVARME BILLUNDPOST SKAL OPVARME BILLUND....    
Stort potentiale i post der ikke når frem, som ledelsen vil udnytte den til at vende 

den katastrofale nedtur. Direktøren: Kæmpe fordel ikke at skulle levere det 

postkunderne betaler for. 

Gennem en årrække har selskabet lidtGennem en årrække har selskabet lidtGennem en årrække har selskabet lidtGennem en årrække har selskabet lidt    hårdt hårdt hårdt hårdt 

økonomisk på grund af de faldende brevøkonomisk på grund af de faldende brevøkonomisk på grund af de faldende brevøkonomisk på grund af de faldende brev----    

mængder, men nu er der lys for enden af mængder, men nu er der lys for enden af mængder, men nu er der lys for enden af mængder, men nu er der lys for enden af 

posttunnellen, lover ledelsenposttunnellen, lover ledelsenposttunnellen, lover ledelsenposttunnellen, lover ledelsen. 

Store muligheder 

Vi er i den unikke situation at være den eneste 

virksomhed i Danmark, der ikke behøver at levere det 

kunderne betaler for, og det giver et fantastisk potentiale, 

mener direktør P. O. Stermann, Postnord. Og vi har 

politisk opbakning til at hæve portoen med 10 - 30% om 

året og til ubegrænset at nedskære vores service. 

Desuden har vi monopol på udbringningen, så vi risikerer 

ikke konkurrence, udtaler han. 

Skulle vi helt usandsynligt komme i forsyningsproblemer, 

kan vi bare skrue på mængden af breve, der bringes ud til 

modtagerne. Der er alligevel ingen, der længere orker at 

tale om vores udbringningsservice. Endelig ligger der 

nærmest uendelige muligheder i pakkeposten.  

Alle har hørt det igen og igen. Posten kommer ikke frem, 

og hvis den, er det ikke til tiden. Det er sagt så ofte, at 

ingen efterhånden gider at tale eller høre om det mere. 

Det hænger os alle langt ud af halsen. 

Nu skal den kvalte kritik udnyttes, og man kan ikke andet 

end undres sammen med direktøren over de upåagtede 

muligheder. Han henviser til en tysk rapport fra 2013, der 

påviser, at 93,4% af brevene når frem til modtagerne. Og 

det er her det geniale ligger: "Det betyder nemlig, at der 

allerede engang var 6,6%, der ikke kom frem." 

Stop-Post-Spildet 
Siden er den andel steget betydeligt og skønnes at 

nærme sig 12%, og det er her de store muligheder 

gemmer sig. Ledelsen har i lang tid arbejdet med 

projektet Stop-Post-Spildet, SPS, sammen med store 

kendte konsulentfirmaer, og i processen er man nået frem 

til løsninger, der som nævnt vil kunne vende udviklingen 

nærmest på en tallerken.  

 
Mange års klager giver nu pote for trængte Postnord. 

 

Fra udgift til varmeenergi 
Det har vist sig, at en stor del af vore underskud 

simpelthen skyldes bortskaffelse af post, der ikke når 

frem. Fremover skal denne del af posten i stedet udnyttes 

kommercielt. Og hvordan gør man så det? 

Postnord har beregnet, at varmeenergien i SPS-projektet 

svarer til varmebehovet i en by som Billund. Og så ligger 

næste skridt lige for, nemlig at gå ind i leverancer af 

fjernvarme. 

Som sagt så gjort. Postnord har kontaktet den 

kommunale fjernvarmeforsyning i netop Billund. Her 

oplyser man at have modtaget et interessant tilbud fra 

Postnord inklusiv et helt nyt varmeværk samt levering af 

udstyr, der kan håndtere den nye form for brændsel. Det 

ser interessant ud, og vi regner på tingene, lyder det fra 

varmemester Anders Kold. 

Dyre konsulenter 
Store konsulentregninger er oppe i debatten, så det vil vi 

også vide lidt om. "Det har ganske rigtigt været dyrt, men 

dels skal vi jo have lukket de blødende huller, og dels er 

det vigtigt at sikre, at det vi gør er i orden. Det kan jo ikke 

nytte vi selv skal tage ansvaret". Han bedyrer, at 

honorarerne ikke betyder noget. De 2,8 mia. kr. det har 

kostet er sikring af fremtiden og er derfor bogført som 

goodwill; altså en slags garanti for fremtidig indtjening. 

Og han tilføjer "Jeg forstår slet ikke den negative omtale 

af udbytter på 3,2 mia. kr.  til vort moderselskab i Sverige. 

Når der de seneste fire år har været underskud på ca. 4 

mia. kr., er det klart, at ejerne skal kompenseres. 

Desuden får vi pengene bevilget fra statskassen - hvad 

ellers?" slutter han. 

 

Ivan Baad 


