
LANDPOSTSTASJON 
 
 
Betegnelsen landpoststasjon ble omtalt i slik i Sirkulære: «Med virkning fra 1.2.1977 har 
Postdirektoratet gitt utfyllende bestemmelser for oppretting og drift av landpoststasjoner 
som settes bort på kontrakt.»1) 

 

Fra 1982 ble det etablert en varig ordning: «Retningslinjer for områdeplanlegging i 
Postverket. Landpoststasjoner. Brevhus. Ark.404.0. I områder med spredt bebyggelse kan det 
på mindre steder som supplement til landposttjenesten etableres landpoststasjoner. Denne 
poststedstypen har et begrenset tjenestetilbud, og i området rundt landpoststasjonen skal 
det etableres fullstendig landposttjeneste. En landpoststasjon skal ordinært kombineres med 
annen virksomhet av servicemessig art, for eksempel forretning, og settes bort på kontrakt. 
Se for øvrig retningslinjene for områdeplanlegging i Postverket (ROP I) punktene 3.4.1.3.–
3.4.1.3.6. 
 
Ordningen med landpoststasjoner har hittil vært å betrakte som en prøveordning. Det er nå 
bestemt at landpoststasjoner skal inngå som en del av Postverkets ordinære servicetilbud. 
Styret for Postverket har vedtatt at gjeldende norm for etablering av landpoststasjoner i 
hovedsak skal opprettholdes, men likevel slik at normen i sterkere grad blir veiledende når 
spørsmålet om behov for landpoststasjoner skal vurderes. Dette innebærer at behovet for 
landpoststasjoner i alle tilfelle bør tas opp til vurdering når grupper av kunder har over 10 km 
til nærmeste postkontor, og minst 20 husholdninger innen 2 000 meter fra en eventuell 
landpoststasjon kan få nytte av ordningen. –»2) 

 
Liste over i alt 36 landpoststasjoner ble første gang publisert i «Norges Poststeder 1986» 
Betegnelsen landpoststasjon ble sløyfet fra 1.1.1992, som nevnt fordi alle poststedene da 
offisielt skulle kalles postkontor, uansett tidligere status. (Se: Postkontor) Dermed ble 
begrepet «Postkontor på kontrakt» tatt i bruk. Dette ble omtalt slik i Postverkets bedriftsavis 
i august 1993: «I dag har Norge få postkontor på kontrakt i forhold til våre naboland. Men 
det kommer. Etter at stortinget ga grønt lys for å utvide ordningen i fjor har stadig flere 
postsjefer valgt denne løsningen som alternativ til nedleggelse. I dag er 64 postkontorer på 
kontrakt her i landet.»3) 

 
I dag er det «Post i Butikk» som er «Postkontor på kontrakt», men tjenestetilbudet i PiB-ene 
er noe utvidet i forhold til det som var. 
 
 
 
1) Sirkulære nr 4, 8.2.1977. Se også Bladet ”POST” nr 3, 1978. 
2) Sirkulære nr 4, 28.1.1982. 
3) ”POST”  Postverkets bedriftsavis  nr 15, 24.8.1993. 

 

 


