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Høring - Forslag til endringer i postloven 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til deres brev vedrørende ovennevnte sak.  

 

LO er enig i forslagene til endringer knyttet til regler for leveringspliktig tilbyders føring av 

produktregnskap, gebyr og sektoravgift til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), 

håndtering og oppbevaring av postsendinger, postkasseplassering på fremmed grunn og 

ekspropriasjonsbestemmelsen, samt tillegget som foreslås i bankpliktloven. 

  

Når det gjelder forslagene for å legge til rette for etablering av et system for tilgang til 

sonenøkler for tilbydere av posttjenester, har vi følgende synspunkter og anbefalinger: 

 

Departementet påpeker at det oppstått et problem med å kunne gi andre tilbydere av 

posttjenester tilgang til låste utleveringspostkasser fordi gårdeier ikke har rådighet over 

sonenøkler til hovedlokk i postkasseanlegg og derfor heller ikke kan gi disse nøklene til 

posttilbydere. Dette foreslås løst ved ny ordlyd i postloven § 33.  

 

Hovedregelen om at gårdeier/postkasseeier må samtykke til at andre skal gis adgang til låste 

kasseanlegg, er et viktig prinsipp som bør bestå.  

 

Av de to forslagene til forskriftsendringer som presenteres i tilknytning til sonenøkler, 

fraråder vi alternativ 2. 

 

Alternativ 1 innebærer at man går bort fra det grunnleggende prinsippet i gjeldende postlov 

(at tilgang skal avtales med boligeier), slik at hensynet til konkurransen i postmarkedet går 

foran hensynet til beboernes råderett over sin eiendom. Vi kan ikke se at det er behov for å 

regulere tilgang til inngangsdører ut over å kunne sikre leveringspliktig tilbyder tilgang for å 

kunne utlevere post i samsvar med pålagte forpliktelser.  

 

LO foreslår at tilgang til sonenøkkel for inngangsdør tas helt ut av § 10b, samt at ordlyd og 

merknadstekst strammes inn for å bedre samsvare med premissene for dette alternativet, slik 

det fremgår i den generelle presentasjonen av de to alternativene. 

 

Dersom myndighetene skal kunne tildele andre tilbydere rett til nøkler som gir adgang til 
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inngangsdør og dermed til postkasseanlegg uten etter samtykke fra beboere/gårdeier, må 

beboer/gårdeier sikres reell klageadgang overfor myndighetene.  

 

Slike klager må kunne rettes direkte til Nkom eller til Brukerklagenemnda når denne er 

opprettet, og ikke til aktørene representert ved den foreslåtte felles 

sonenøkkelforvaltningsordningen, slik det foreslås. 

 

Av praktiske og formelle årsaker er det viktig at et nytt felles forvaltningssystem kommer på 

plass før andre tilbydere gis rett til tilgang til sonenøkler for postkasseanlegg.  

 

Den som anmoder om tilgang, må dekke alle relevante kostnader for å legge til rette for 

tilgang, dvs at alle tilbydere som trer inn i ordningen må dekke de kostnader den enkelte 

forårsaker. Vi støtter departementets forslag om lik deling av kostnader knyttet til 

sylinderbytter mellom tilbydere som opererer i fellesskap i en sone. Vi støtter også det 

foreslåtte kravet om sikkerhetsstillelse, men sikkerhetsstillelsen må i tillegg til å dekke 

konkrete kostnader, også dekke erstatningsansvar. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Hans-Christian Gabrielsen  
(sign.) 

 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 
 

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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