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Vedtak i klagesaker knyttet til postlovens tilbyderbegrep 

 

Det vises til deres klager av 3. oktober 2017 og 17. august 2020 om pålegg om utlevering av 

omsetningstall jf. postloven § 44 første ledd.  Saksnummer i Samferdselsdepartementet er 

henholdsvis 17/1928 og 19/1841.  

 

Nevnte saker gjelder plikten til å gi opplysninger om omsetningstall fra tilbydere av 

posttjenester, jf. postloven § 44 første ledd.  I begge sakene er hovedspørsmålet om 

klagerne/avisdistributørene er tilbydere etter lov av 4. september 2015 nr. 91 om 

posttjenester (postloven) og således underlagt postlovens rettigheter og plikter. 

 

Vi viser videre til deres klager av 30. november 2017, 6. desember 2018 og 23. oktober 2020 

på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vedtak om sektoravgift for 2017, 2018 og 2020. 

Også i disse sakene er hovedspørsmålet om klagerne/avisdistributørene er tilbydere etter 

postloven, og således underlagt plikt til å betale sektoravgift jf. postloven § 53 første ledd. 

Saksnummer i departementet er 18/405.  

 

Spørsmålet om avisdistributørene er å anse som tilbydere etter postloven ble besvart og 

endelig avgjort i Samferdselsdepartementets vedtak av 24. juni 2021 . Klagevedtaket følger 

vedlagt. Av vedtaket går det frem at avisdistributørene er tilbydere etter postloven § 4 nr. 7, 

jf. nr. 1 jf. nr. 3. Avisdistributører er således underlagt postlovens rettigheter og plikter, 

herunder postloven §§ 44 og 53.  

 

I lys av nevnte klagevedtak anser departementet temaet i ovennevnte klager av 3. oktober 

2017 og av 17. august 2020 som avgjort. I dette ligger at klagene ikke har ført frem og at 
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Side 2 
 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vedtak av 29. september 2017 og 29. juni 2020 med 

pålegg om utlevering av omsetningstall jf. postloven § 44 første ledd, stadfestes.  

 

På samme måte anses departementets vedtak av 24. juni 2021 å endelig avgjøre temaet i 

klagene av 30. november 2017, 6. desember 2018 og 23. oktober 2020 på vedtak om 

sektoravgift for 2017, 2018 og 2020. I dette ligger det at klagene ikke har ført frem og at 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vedtak om betaling av sektoravgift av henholdsvis 23. 

november 2017, 29. november 2018, 18. september 2020, jf. postloven § 53 første ledd, 

stadfestes.  

 

Vedtak 

 

På bakgrunn av Samferdselsdepartementets vedtak av 24. juni 2021, hvor det ble endelig 

fastslått at avisdistributørene er tilbydere etter postloven § 4 nr. 7, jf. nr. 1 jf. nr. 3., stadfestes 

følgende vedtak:  

 

• Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vedtak av 29. september 2017 med pålegg om 

utlevering av omsetningstall 

• Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vedtak av 29. juni 2020 med pålegg om 

utlevering av omsetningstall 

• Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vedtak av 23. november 2017 om sektoravgift 

for 2017 

• Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vedtak av 29. november 2018 om sektoravgift 

for 2018 

• Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vedtak av 18. september 2020 om sektoravgift 

for 2020.  

 

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  

 

Med hilsen 

 

 

Øyvind Ek (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ragnhild Aursnes Dammen 

seniorrådgiver 
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Kopi 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

 

Vedlegg 

 

 



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

Adressa Distribusjon AS 

Agderposten Distribusjon AS 

Amedia Distribusjon Viken AS 

AS Østlendingen 

Fram Distribusjon AS: 

Glåmdal Distribusjon AS: 

Helthjem Mediapost 

Innlandet Distribusjon Hamar AS 

Mediebedriftenes landsforening (MBL) 

Nordmøre Distribusjon AS 

Nordnorsk Distribusjon Bodø AS 

Nordvest Distribusjon AS 

Polaris Distribusjon Nord AS 

Romerike Mediadistribusjon 

Sam Distribusjon AS 

Schibsted Distribusjon Vest 

Schibsted Distribusjon Øst AS 

Sogn og Fjordane Distribusjon AS 

Sunnhordland Distribusjon AS 

Søndre Vestfold Distribusjonsselskap 

Telemark Distribusjon AS 

Trønder-Distribusjon AS 

Valdres Media AS 

Østfold Distribusjon AS 
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