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Oppfølging sonenøkler
Samferdselsdepartementet viser til dialog om sonenøkler og om utformingen av et
forvaltningssystem samt til forslag om presisering i postloven og postforskriften som ble
sendt på alminnelig høring 25.10.16.
Departementet har i tolkningsuttalelse av 21. april 2016 nærmere begrunnet at postloven § 33
gir rett til sonenøklene for postkasseanlegget der tilbyder har avtalt tilgang med postkasseeier.
Departementet foreslår en praktisk ordning for å gjennomføre etablering, drift og tilgang til
sonenøkkelsystem i forslag til endringer i postforskriften. Departementet viser til at det er
viktig for konkurransen på postområdet å få på plass en deling av sonenøkkelsystemet så snart
som mulig. Med forbehold om at det kan komme inn høringsinnspill som kan føre til
endringer, ber departementet om at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet før årsskiftet gjør de
praktiske forberedelser som er nødvendig for å gjennomføre departementets forslag.
Departementet ber om at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sørger for at
forvaltningssystemet for sonenøkler er ferdig 1. januar 2017. Departementet ber også om at
nødvendige vedtak er forberedt, slik at ordningen med deling av sonenøkler for hovedlokk
kan tas i bruk fra begynnelsen av januar 2017.
Departementet ber om en tidsplan og en oversikt over Nasjonal kommunikasjonsmyndighets
arbeid for å få dette til. Videre ber departementet om å bli holdt orientert om eventuelle
problemer som måtte oppstå underveis og som er av en slik art at tidsplanen står i fare.
Det bes om at redegjørelsen er departementet i hende innen 7. november 2016.
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