
Varig adresseendring for 
privatpersoner

E-post og telefon
E-postadresse Telefon

Ettersending av post - Ettersending kan tidligst starte 8 virkedager fra innlevering av blanketten
Fra og med (ddmm åå) Kryss av for ettersendingsperiode, 2 mnd er gratis
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Dato og underskrift

Dato Underskrift

Fylles ut av Posten
Følgende legitimasjon er forevist og kontrollert:

Type  Utsteder  Nummer       Underskrift kundebehandler Postens enhetsnummer/stempel

Blanketten må leveres på et poststed for legitimasjonskontroll.
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Personer som omfattes av adresseendringen  (den som bestiller tjenesten må stå oppført først)

Fødselsnummer (11 siffer) Etternavn Fornavn og evt mellomnavn

Tidligere postadresse
Gate/vei/husnummer eller stedsadresse. Eventuelt postboksadresse

Eventuelt co-adresse

Postnr Poststed

Ny postadresse
Gate/vei/husnummer eller stedsadresse. Eventuelt postboksadresse

Eventuelt co-adresse

Postnr Poststed Land

Meld flytting på posten.no 
Her får du også tilgang til gratis 
postkasseskilt og andre gode tilbud 
fra flyttehjelpen vår. Du får også 
hjelp til å melde flytting til folke-
registeret og andre kontakter. 

Bestillingsfrister: 
8 virkedager. På posten.no er 
bestillingsfristen 4 virkedager.

Bruk BLOKKBOKSTAVER ved 
utfylling av skjema



Informasjon 
Denne blanketten brukes kun for privatpersoner. Virksomheter benytter egen blankett som fås på postkontor 
eller på www.bring.no.

Identitetskontroll
Blanketten skal leveres inn på postkontor eller Post i Butikk, som foretar legitimasjonskontroll, for å ivareta sikkerheten 
for tjenesten.  Fødselsnummer, etternavn, fornavn og evt mellomnavn fylles ut for alle. 
Hvis fødselsnummer (11 siffer) er ukjent, må fødselsdato (6 siffer) fylles ut.

Gyldig legitimasjon er:
• Postens ID-kort, norsk bankkort med legitimasjonsdel
• Norsk førerkort utstedt fra og med 01.01.1998
• Norsk pass, norsk utlendingspass eller reisebevis
• Europeiske identitetskort (Identity card)
• Utenlandsk pass
• Oppholdskort for utlendinger

Når legitimasjonskontroll er utført vil Posten legge blanketten i konvolutt, og sende den inn  for registrering

Bekreftelse
Når Posten har registrert adresseendringen, sendes en bekreftelse i posten.

Bruk av personopplysninger
Posten benytter fødselsnummeret for sikker identifikasjon av de som melder adresseendring. Posten behandler personopplys-
ningene i tråd med personopplysningsloven. Adresseopplysningene vil bli benyttet til oppdatering av private og offentlige registre. 
Dette gjelder registre der du allerede står oppført og forutsetter at vedkommende virksomhet har inngått avtale med Posten 
Norge AS om adresseoppdatering. Postmottakere kan ved skriftlig henvendelse til Postens kundeservice reservere seg mot at 
deres postadresse blir brukt i forbindelse med adresseoppdatering

Bruk våre adressesider på posten.no 
På Postens nettsider kan du enkelt melde adresseendring for deg og de du bor sammen med. Du får også hjelp til å melde flytting 
til bedrifter du er kunde hos og alle dine andre kontakter.  Du kan  til  enhver tid gå inn på Min Side Adresse og kontrollere at vi har 
riktige opplysninger.   

Leveringsvilkår for  varig adresseendring 
Tjenesten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende leveringsvilkår, se posten.no

Hva tjenesten omfatter
• Varig adresseendring innebærer ettersending av post fra gammel til ny permanent adresse i den perioden det er bestilt for.
 Posten vil starte ettersending av post fra og med flyttedato, men likevel tidligst 6 virkedager fra blanketten er innlevert
• Når ettersendingsperioden er utløpt, blir sendinger som kommer til den gamle adressen returnert avsender med informasjon
 om at mottaker har flyttet, men uten opplysning om ny adresse

 Hvilke postsendinger omfattes 
• Tjenestene gjelder for adresserte postsendinger under 2 kg
• Pakker kan ettersendes på forespørsel.  Postmottaker betaler tilleggsporto ved utlevering
• Det kan ikke gjøres unntak for bestemte sendingstyper eller for enkeltsendinger
• Ettersending kan også bestilles til postadresse i utlandet. Sendinger med tollpliktig innhold ettersendes ikke til utlandet.
 Aviser og blad i abonnement blir ikke ettersendt til utlandet
• Avsender kan påføre en sending opplysning om at den ikke skal ettersendes. Sendinger med slik merking vil bli 
 returnert avsender

Priser
Ettersending av brevpost i er gratis i 2 måneder. For pakker er det tilleggsporto som betales av postmottaker ved utlevering. 
Ettersending utover gratisperioden kan bestilles for inntil 12 måneder mot betaling. 
Prisene finner du i Postens prisliste og på posten.no. 
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