
Lovvedtak 66
(2018–2019)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 302 L (2018–2019), jf. Prop. 102 L (2018–2019)
I Stortingets møte 4. juni 2019 ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i postloven (antall omdelingsdager)

I
I lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester gjøres
følgende endringer:

§ 7 første ledd nummer 3 skal lyde: 
3. én utlevering av postsendinger annenhver dag,

mandag til fredag, i en to-ukers syklus, til enhver juri-
disk eller fysisk persons forretningssted eller faste
helårlige bosted, 

§ 7 annet ledd skal lyde: 
Myndigheten kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak om

leveringspliktige tjenester, herunder om krav til tjeneste-
omfang, geografisk dekningsområde, service og kvalitet,
innsamlingsordning, og antall og plassering av ekspedi-
sjonssteder. Myndigheten kan også gi forskrift og fatte en-
keltvedtak om kompenserende tiltak. Kompenserende til-
tak kan blant annet gjelde utlevering av aviser i abonne-
ment på lørdag til mottakere som ikke har annen avisdis-

tribusjon, tilbud innenfor dekningsområdet til alle faste
ekspedisjonssteder om leie av postboks med plikt for leve-
ringspliktig tilbyder til daglig utlevering av postsendinger
mandag til fredag og krav til flere postboksanlegg eller
omdelingsdager i lokale områder med særlige behov eller
til brukere med særlige behov. 

§ 8 nytt tredje ledd skal lyde: 

Kravet til fem dagers innsamling av postsendinger et-
ter § 7 første ledd nummer 2 gjelder ikke innsamling i for-
bindelse med utlevering annenhver dag etter § 7 første
ledd nummer 3.

Gjeldende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

II
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kon-

gen kan bestemme at de enkelte bestemmelser trer i
kraft på ulikt tidspunkt.

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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