POSTFILIAL
I «Retningslinjer for Områdeplanlegging i Postverket» fra første halvdel av 1970-tallet, finner
vi regler for oppretting og drift av postfilialer:
ANVENDELSE.
Postfilialer nyttes:
- av konkurransemessige hensyn i sentrale forretningsstrøk i de største byene hvor
mulighetene for trafikkøkning er relativt større enn vanlig,
- som forløpere for planlagte fullstendige poststeder,
- som supplerende service når fullstendige poststeder har ugunstig beliggenhet i forhold til
kundene,
- på steder hvor trafikken er av spesiell karakter slik at det helt på det rene at en filial kan gi
fyldestgjørende service – f.eks. på terminaler o.l.,
- som avlastning for eksisterende poststeder.

Enebakkneset postfilial

VIRKSOMHETSOMRÅDE
Til postfilialenes virksomhetsområde hører ordinært:
- inn- og utbetalinger i postgiro-, anvisnings- postsparebanktjenesten, samt innløsning av
feriebøker,
- salg av frimerker,
- opplysning og rettledning.
I tillegg til dette kan postkontoret A i enkelte tilfeller avgjøre at det skal gis adgang til å
levere inn rek. og verdibrev og/eller pakkepost ved filialer.
STATUS
En postfilial betraktes prinsipielt som en del av et overordnet postkontor eller
underpostkontor. Filialer benytter det overordnede poststeds datostempel og

registernummer. Regnskaps- og kontrollmessig skal det ved filialer forholdes på samme måte
som ved en luke med kassabeholdning utskilt fra hovedbeholdningen ved et postkontor. —

Rek. Brev fra Balkeby postfilial

REGISTRERING
Filialer føres opp i ”Norges poststeder” i direkte tilknytning til vedkommende overordnede
postkontor. Det angis betegnelse, adresse og ekspedisjonstid.»1)
Det siste punktet ble trolig ikke tatt til følge, og en separat liste med til sammen 48
postfilialer ble første gang publisert i «Norges Poststeder 1986».
Betegnelsen postfilial skulle sløyfes fra 1.1.1992, fordi alle poststedene da offisielt skulle
kalles postkontor, uansett tidligere status. Det forekom fortsatt at begrepet ble brukt om et
poststed, som bestod av en eller flere utlagt luker fra et nærliggende postkontor. Det ble det
internt skilt mellom to kategorier: «utlagt luke (1 eller mindre)» og «utlagt luke (over 1)».
Balkeby postkontor kan være et eksempel på den siste kategorien. I Sirkulære sto det
følgende: «Briskeby postkontor i Majorstua postområde i Oslo blei lagt ned frå 28.2.1994, og
blei frå 14.3.1994 erstatta av eit nytt postkontor, Balkeby, med avgrensa verksemd. – ».2)
I Postverkets bedriftsavis ble Balkeby likevel presentert som en postfilial. «Det var stor stas
på Majorstua da Balkeby postfilial åpnet sine dører for publikum 14. mars i år. — Postfilialen
ligger sentralt på Majorstua, nærmere bestemt i Industrigata 26, som er en tverrgate til
Bogstadveien. Kontoret har bare skranketjeneste og er utstyrt med fem luker.»3) Det spesielle
for Balkebys vedkommende, var at det også ble brukt rek.-etiketter med teksten «Balkeby
postfilial.»

Da styret for Postverket 19.4.1996 godkjente rammene for de kommende store endringene i
ekspedisjonsnettet, ble postfilial tatt i bruk som ekstern betegnelse på et poststed på
kontrakt: «Felles for alle postfilialar er at dei skal ha lik profilering og eit einsarta
tenestesortiment for postkundane. — Ved inngangspartiet har postfilialen skilt med Postlogo, ordet "Postfilial" og den raude tømmepostkassa. Inne er det laga reolar og diskar med
same design som Norsk Tipping, men som skil seg klart ut med den postraude fargen.»4)
I brosjyren «Postens NYE ekspedisjonsnett», står det følgende om postfilial: «På postfilialen,
som blir opprettet i en dagligvareforretning, bensinstasjon eller lignende, får man utført de
mest nødvendige posttjenestene. Du kan sette inn og ta ut penger fra din konto i Postbanken,
betale regninger, hev trygd og foreta andre utbetalinger, kjøpe frimerker og sende brevpost
til inn- og utland. Du kan også levere inn pakker som skal sendes innenlands. Postfilialen står
dessuten for utlevering av pakker, oppkravssendinger og rekommanderte sendinger.»5)
Postfilial etter den sistnevnte beskrivelsen kan bli oppfattet som ganske likt den nyere
betegnelsen Post i Butikk, men Posten lanserer Post i Butikk som et nytt «konsept».
Betegnelsen postfilial forsvant.
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