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Ny postregulering - utkast til ny postlov og postforskrift
Det vises til Samferdselsdepartementets (SD) brev av 3. november 2014 vedrørende høring
av utkast til ny postlov og postforskrift.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet ønsker å knytte følgende merknader til utkast til ny postlov.

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) stiller krav til behandling av
informasjon som må beskyttes av sikkerhetsmessige grunner. Avhengig av hvor store
skadefølger det kan få for Norges eller alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller
andre vitale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende, nyttes
sikkerhetsgradene STRENGT HEMMELIG, HEMMELIG, KONFIDENSIELT og BEGRENSET
for å angi beskyttelsesbehovet. Ved behandling av sikkerhetsgradert informasjon, følger
beskyttelsestiltak som skal tilsvare beskyttelsesbehovet. Forskrift av 1. juli 2001 nr. 744 om
informasjonssikkerhet er fastsatt med hjemmel i sikkerhetsloven og har nærmere krav til
håndtering av sikkerhetsgradert informasjon, herunder forsendelse.

Informasjonssikkerhetsforskriften § 4-19 angir føringer for valg av forsendelsesmetode.
Dokumenter gradert STRENGT HEMMELIG skal sendes med kurer. Dokumenter gradert
HEMMELIG eller KONFIDENSIELT skal sendes med kurer eller som registrert postsending.
Dokumenter gradert BEGRENSET kan sendes som ordinær post. Videre følger det av
bestemmelsen at ved forsendelse av graderte dokumenter til utlandet, skal det benyttes
kurer, med mindre NSM har samtykket til annen forsendelsesmåte. Dokumenter som er
gradert BEGRENSET kan likevel sendes som registrert postsending til og fra stater som er
medlem av NATO og til og fra andre fremmede stater etter samtykke fra NSM. Registrerte
postmeldinger kan bare sendes med avsenders egen virksomhet, Statens ostselska , eller
virksomheter som er godkjent av NSM for denne tjenesten og eventuelt leverandørklarert.

Det vil i fremtiden være behov for å kunne sende gradert informasjon som post. Posten AS
er i dag underlagt sikkerhetsloven og kan håndtere informasjon opp til HEMMELIG. NSM
legger til grunn at Posten fortsatt vil kunne benyttes til dette formål. Alternativt kan andre
tilbydere godkjennes for formålet. Dette vil være den delen av virksomheten som håndterer
sikkerhetsgraderte forsendelser etter bestemmelsene i sikkerhetsloven. Det er imidlertid ikke
gitt at det alltid vil være mulig å klarere en tilbyder, eller at det i et liberalisert marked fra
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tilbyders side vil være ønskelig å etterleve kravene som medfølger ved en eventuell
klarering.

NSM stiller seg tilgjengelig for en videre dialog rundt ovennevnte.
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