Registreringsskjema for tilbydar av posttenester*
Postboks 93
4791 Lillesand
www.nkom.no

Telefon: 22 82 46 00
Telefaks: 22 82 46 40
E-post: firmapost@nkom.no

*Tilbod til ålmenta om regelmessig innsamling, sortering, transport og utdeling av postsending
mot vederlag.
Original firmaattest må leggast med.

Jf. Lov om posttjenester § 20, og postforskriften § 1.
Bruk siste side eller eige vedlegg ved eventuell plassmangel i skjemafelta. Verksemd i samsvar med opplysningane på dette skjemaet kan
setjast i gang når registrering er sendt til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit jf. postloven § 20, første ledd og krava fastsett for verksemda
i postloven og postforskriften er oppfylt.
Opplysningar om tilbydaren, jf. forskrifta § 1 første ledd, nr 1
Firmanamn *

Organisasjonsnummer*

Kontaktperson *

Telefon *

Postadresse *

E-post (kontaktperson)*

Postnr./poststad *

E-post (firmapost) *

Besøksadresse

Heimeside

* Må fyllast ut
Verksemdas geografiske verkeområde, jf. forskrifta § 1 første ledd nr. 3 (sett kryss og spesifiser om naudsynt)
Nasjonalt
Spesifiser eventuelle unntak:

Lokalt

Spesifiser kommune(ar):

Regionalt

Spesifiser fylke:

Internasjonalt

Spesifiser land/område:

Verksemdas tilbod av tenester, jf. forskrifta § 1 første ledd nr. 3 (sett kryss og spesifiser om naudsynt)
Postsending
C2X1 B2X2 Kommentar(er):
Brevpost inntil 2 kilo

Aviser og blad i abonnement
inntil 2 kilo

Lettgods inntil 20 kilo

1
2

«C2X-tenester» er formidling av postsendingar frå «Consumer to Consumer», eller «Consumer to Business»
«B2X-tenester» er formidling av postsendingar frå «Business to Consumer», eller «Business to Business»
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Nyttast underleverandør(ar) for deler av verksemda? I så fall, spesifiser

Opplysningar om system for handtering av ikkje-leverbar postsendingar, jf. forskrifta § 1 andre ledd
Beskriving av rutinar:

UNDERSKRIFT
Underskrivne stadfestar kjennskap til føresegnene i lov og forskrift som gjeld for elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk
kommunikasjonsteneste, og at opplysningar gitt på dette skjemaet er korrekte. Underskrivne er merksam på at sektoravgift vil kunne bli kravd
med heimel i postloven § 53 og forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit av 20. mars 2017 nr. 386.
Dato

Stad

Underskrift

(Gjenta underskrifta her med trykte bokstaver)

Endringar i opplysningane som er gitt i skjemaet skal straks meldes til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit, jf.
postforskrifta § 1 tredje ledd.

TILLEGGSOPPLYSNINGAR / MERKNADER
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