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Høring av utkast til ny postlov 
 

 

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev av 22.oktober 2014 med utkast til ny postlov. 

Brønnøysundregistrene legger til grunn at Altinn ikke omfattes av forslag til ny postlov med 

forskrift. Reglene for sikker digital posttjeneste og sikker digital postkasse retter seg mot 

kommersielle aktører som tilbyr postkassefunksjonalitet mot vederlag (ref. merknader til kapittel 

1). Altinn er ikke å regne som kommersiell aktør i denne sammenheng. 

Vi mener at det er både fordeler og ulemper knyttet til lovregulering av sikker digital posttjeneste 

og sikker digital postkasse. Med lovregulering risikerer man å begrense den teknologiske 

utviklingen og dermed tilgang til nye innovative dialogløsninger. Samtidig vil en regulering kunne 

skape forutsigbarhet for brukerne og sikre at sikkerhet og personvern ivaretas på en god nok måte. 

Det vil være viktig at en ny lov klarer å balansere alle disse hensynene.      

Forslaget er vinklet slik at regler som gjelder for papirbaserte posttjenester skal overføres til 

digitale tjenester (sikker digital posttjeneste og sikker digital postkasse). En slik tilnærming tar 

imidlertid ikke høyde for vesentlige forskjell mellom papirbaserte og digitale løsninger. Dette kan 

ha som konsekvens at man ikke utnytter forenklingspotensialet som ligger i eksisterende og 

fremtidig teknologi. Eksempelvis tilbyr Altinn et REST-API med autentisering via ID-porten som gjør 

det mulig å vise innhold fra en brukers elektroniske meldingsboks i Altinn i en app, nettside eller 

annen elektronisk meldingsboks uten at det foretas noen forsendelse (speiling). Tar man ikke i bruk 

mulighetene som ligger i slike løsninger, risikerer offentlig sektor over tid betydelige høyere 

kostnader.  

 



Side 2 
 
 

 

Det er også uklart hvorvidt grensekryssende meldingsformidling er omfattet av den foreslåtte 

reguleringen. Meldingsutveksling over landegrenser er et område som står i fokus blant annet i CEF 

DSI (Connecting Europe Facility – Digital Service Infrastructure) hvor Norge deltar og som sikrer 

permanent drift av komponenter for bl.a. meldingsutveksling over landegrenser 

(https://joinup.ec.europa.eu/community/cef/og_page/catalogue-building-blocks#eDelivery ). 
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