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Høring - endringer i lov av 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester 
(postloven) 
 
Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov av 4. 
september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven) og i  tilhørende forskrift og delegering.   
 
I høringsnotatet foreslår departementet å gjøre endringer innenfor fem temaer i postloven. 
Fire av temaene foreslås endret på bakgrunn av erfaringer med dagens postlov, mens ett 
tema har sin bakgrunn i EU/EØS-retten.   
 
Følgende endringer foreslås:  

• Presisere postlovens tilbyderbegrep (§ 4)  
• Legge til rette for å ta pakkepostforordningen (Europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2018/644 av 18. april 2018 om grensekryssende pakkeleveringstjenester) inn i 
EØS-avtalen og i norsk rett   

• Opphevelse av postlovens bestemmelse om brukerklagenemnd (§ 40) og endring av 
klagemyndighet (§ 41) 

• Overføring og fordeling av ansvaret for forvaltning av det offentlige 
postnummersystemet (§§ 35 og 36) 

• Oppheve postlovens bestemmelse om at tilbyder skal kreve politiattest ved tilbud om 
stilling som medfører behandling av postsendinger (§ 31)    
 

 
 
 

Ifølge liste   
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/1847 

Dato 

29. juni 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

Høringssaken er tilgjengelig på departementet sine nettsider 
https://www.regjeringen.no/posttjenester. Vi ber om at høringsuttalelsen blir sendt elektronisk 
ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på 
denne siden). Ved spesielle behov for innsending på annen måte, kan høringssvar sendes til 
Samferdselsdepartementet per e-post til: postmottak@sd.dep.no. Alle høringsuttalelser er 
offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre høringsuttalelser. 
 
Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer 
eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill 
til oss.  
 
Frist for å sende inn høringssvar er 30. september 2021. 
 
Med hilsen 
 
 
Øyvind Ek (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ragnhild Aursnes Dammen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
Vedlegg  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 
Aktiv Norgesdistribusjon    
Arbeids- og sosialdepartementet    
Barne- og familiedepartementet    
Bjørgs budbil og transport AS    
ByPost    
DHL International AS    
Distribution Innovation AS    
Easy2you    
Finansdepartementet    
Forsvarsdepartementet    
Helse- og omsorgsdepartementet    
Helthjem    
Justis- og beredskapsdepartementet    
Klassekampen    
Klima- og miljødepartementet    
Kommunal- og moderniseringsdepartementet    
Kulturdepartementet    
Kunnskapsdepartementet    
Landbruks- og matdepartementet    
Landslaget for Lokalaviser    
lokalPosten    
Mediaconnect AS    
Mediapost AS    
Mediebedriftenes Landsforening    
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet     
Nærings- og fiskeridepartementet    
Olje- og energidepartementet    
Polaris Media ASA    
Posten Norge AS    
PostNord AS    
Sametinget    
Samisk forlegger- og avisforening    
Schenker AS    
Schibsted ASA    
Statsministerens kontor    
UPS Norway AS    
Utenriksdepartementet    
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