
Meld. St. 12
(2022 – 2023)

Melding til Stortinget

Tilbaketrekking av Prop. 4 LS (2022–2023) 
Endringer i postloven (tilbyderbegrepet, 

pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, 
offentlig postnummersystem og politiattest) 

og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens 
beslutning nr. 246/2021 av 24. september 2021 
om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 

(EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over 
landegrensene (pakkepostforordningen)

Tilråding fra Samferdselsdepartementet 17. mars 2023, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Støre)

1 Bakgrunn

Regjeringen Støre fremmet 21. oktober 2022 Prop. 
4 LS (2022–2023) Endringer i postloven (tilbyder-
begrepet, pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, 
offentlig postnummersystem og politiattest) og sam-
tykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning 
nr. 246/2021 av 24. september 2021 om innlem-
melse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 
om pakkeleveringstjenester over landegrensene 
(pakkepostforordningen).

I proposisjonen ble det foreslått presisering og 
endringer i lov 4. september 2015 nr. 91 om post-
tjenester (postloven).

Forslaget innebar å presisere tilbyderbegrepet 
i § 4 nr. 7 jf. nr. 1, for å fjerne usikkerhet om hvilke 

aktører som er tilbydere etter postloven. For-
slaget var ikke ment å endre gjeldende rett.

Videre ble det foreslått å legge til rette for å 
innta pakkepostforordningen (Europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) 2018/644 av 18. april 2018 
om pakkeleveringstjenester over landegrensene) i 
norsk rett, oppheve bestemmelsen om bruker-
klagenemnd for postsaker, videreføre enkelte av 
elementene i lovens § 40 til § 41 som omhandler 
klage til myndigheten, overføre deler av ansvaret 
for forvaltningen av det offentlige postnummer-
systemet fra Posten Norge AS til Nasjonal kom-
munikasjonsmyndighet samt endre bestemmel-
sen om krav til politiattest fra en «skal»-regel til en 
«kan»-regel.
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2 Departementets vurdering

Regjeringen mener det er grunn til å vektlegge at 
flere av høringsinstansene var uenige i de språklige 
endringene som ble gjort for å presisere til-
byderbegrepet. Regjeringen legger særlig vekt på 
at enkelte høringsinstanser mener at den foreslåtte 
ordlydsendringen kan føre til at en utvidet krets av 
tilbydere vil kunne falle innenfor postlovens virke-
område. Dette til tross for at den foreslåtte ord-
lyden kun var ment som en presisering. Regje-
ringen har på denne bakgrunn besluttet å trekke 
tilbake Prop. 4 LS (2022–2023) Endringer i post-
loven (tilbyderbegrepet, pakkepostforordningen, 
brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og 
politiattest) og samtykke til godkjennelse av EØS-
komiteens beslutning nr. 246/2021 av 24. september 
2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 
(EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over 
landegrensene (pakkepostforordningen).

Samtidig viser behandlingen av saken behovet 
for å presisere lovens virkeområde og hvilke 
aktører som faller innenfor lovens tilbyderbegrep. 
Regjeringen vil se på andre grep for å nå dette, 
slik at lovens formål kan oppnås.

Regjeringen vil legge frem en ny proposisjon 
med forslag til endringer i postloven om opp-
hevelse av bestemmelsen om brukerklagenemnd 

og endring av klagemyndighet, forvaltnings-
ansvaret for det offentlige postnummersystemet 
og bestemmelsen om politiattest. Det foreslås 
også at Stortinget samtykker til godkjennelse av 
EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av 
forordning (EU) 2018/644 (pakkepostforord-
ningen). Regjeringen viser til at det ikke har vært 
substansiell uenighet knyttet til disse foreslåtte 
endringene. Det er også nødvendig å innta pakke-
postforordningen i norsk rett for å oppfylle våre 
folkerettslige forpliktelser etter EØS-avtalen.

Samferdselsdepartementet
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Tilråding fra Samferdselsdepartementet 
17. mars 2023 om tilbaketrekking av Prop. 4 LS 
(2022–2023) Endringer i postloven (tilbyder-
begrepet, pakkepostforordningen, brukerklage-
nemnd, offentlig postnummersystem og politi-
attest) og samtykke til godkjennelse av EØS-komi-
teens beslutning nr. 246/2021 av 24. september 
2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 
(EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over 
landegrensene (pakkepostforordningen) blir 
sendt Stortinget.
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