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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 5398, 102 49 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Valhallavägen 117 A E-post: pts@pts.se 

Postnord Group AB, 556128-6559 

Att: Åke Holst 

 

Vår referens: 21-457. 

Tillsyn med anledning av meddelat 
utdelningsstopp avseende Norumsgärde, 
Göteborgs kommun. 

Begäran om redovisning 

Mot bakgrund av anmälningar inleder Post- och telestyrelsen (PTS) tillsyn av hur 

Postnord Group AB (Postnord) lever upp till kravet på utdelning av postförsändelser 

inom den samhällsomfattande posttjänsten i Norumsgärde, Göteborgs kommun. 

PTS begär att Postnord senast den 16 februari 2021 redovisar hur Postnord fullgör 

utdelningsskyldigheten i det aktuella området enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 

postlagen och tillståndsvillkoren för Postnord mot bakgrund av vad som anförs i 

bifogade anmälningar.  

Postnord bör även redovisa om Postnord i god tid upplyst postmottagarna och andra 

berörda parter om de planerade förändringarna. Vidare bör Postnord redovisa om 

postmottagarna har fått möjlighet att komma med synpunkter och eventuella 

alternativa förslag och hur har de alternativa förslagen i så fall hanterats av Postnord 

samt om Rådet för utdelningsfrågor gjort en bedömning i ärendet. Har Rådet för 

utdelningsfrågor gjort en bedömning i ärendet ska denna bifogas.   

 

 

 

http://www.pts.se/
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Anmälningarna 

PTS har tagit emot flera skrivelser från boende och fastighetsägare i det aktuella 

området. Av skrivelserna framgår sammanfattningsvis följande.  

På samfällighetsföreningens (föreningen) gator upp till varje postmottagares fastighet 

är det förbjudit att framföra fordon. Postnord har tidigare använt sig av en el-bil vid 

sin postutlämning. Ett flertal boende i samfällighetsföreningen har haft synpunkter på 

hur brevbärarna iakttar säkerhet och hastighetsbegränsningarna när de framfört sina 

el-bilar i området och vänt sig till Postnord med sina klagomål. Postnord har efter att 

klagomål framförts meddelat att lådsamling med postmottagers postlådor behöver 

samlas och placeras i anslutning till en allmän väg. Samfällighetsföreningen, 

postmottagarna och Postnord har efter detta inte kunnat komma överens om hur 

utdelning ska ske i området, närmare bestämt var en lådsamling med 

postmottagarnas postlådor ska placeras. Postnord har därefter meddelat 

utdelningsstopp och postmottagarna har fått hämta sin post på Postnords närmsta 

utlämningscenter. Postmottagarnas skäl för att de inte kan uppfylla de krav på 

placering som Postnord ställer är att de inte får placera en lådsamling på mark som 

de inte äger. Postmottagarna har inte möjlighet att agera på egen hand utan det 

krävs att föreningen agerar genom att ansöka om ändring av anläggningsbeslutet 

hos Lantmäteriet. Detta vill föreningen inte göra eftersom det är för dyrt. 

PTS bifogar de skrivelser som inkommit till myndigheten som ligger till grund för 

tillsynsärendet.  

Tillämplig lagstiftning 

Av 3 kap. 1 § första stycket 1 postlagen (2010:1045) framgår det att det varje 

arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller 

geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för 

undantag, ska göras minst en insamling och minst en utdelning av postförsändelser.  

Enligt tillståndsvillkor som PTS har beslutat ska gälla för Postnord under perioden den 

1 april 2020 till och med den 31 mars 2022 (dnr 19-13285) framgår det bl.a. att 

Postnord ska se till att det görs en utdelning av postförsändelser varje helgfri måndag 

till fredag. Postnord har rätt att göra undantag från ovan när det kommer till 

utdelningsfrekvens (punkten 1.2 i tillståndsvillkoren).  

PTS ska ha tillsyn över efterlevnaden av postlagen och av de föreskrifter och 

tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av lagen (4 kap. 13 § postlagen och 2 § 

postförordningen (2010:1049)).  
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PTS har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för 

tillsynen. PTS får även meddela de förelägganden som behövs för att lagen eller 

föreskrifter eller tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av lagen ska följas (4 

kap. 14 och 16 §§ postlagen). 

Allmänna råd  

Av Post-och telestyrelsens allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållandet 

av samhällsomfattande posttjänst, PTSFS 2008:6, framgår det bl.a. att parterna ska 

komma överens som huvudregel om hur utdelningen ska göras, men operatören kan 

inte beakta alla enskilda behov utan måste kunna standardisera sin utdelning. För det 

fall parterna inte kommer överens har operatören rätt att anvisa placering av 

postlådor och bestämma hur utdelning ska ske. Om mottagarna inte följer 

anvisningen har operatören rätt att meddela utdelningsstopp. Operatören måste 

dock i god tid informera mottagarna om planerade förändringar. I villaområden bör 

försändelser delas ut i postlådor som monteras utmed brevbärarens färdväg i 

lådsamling eller vid respektive fastighets tomtgräns.  

 
Inkomna handlingar till myndigheten  

PTS vill påminna om att inkomna dokument till myndigheten utgör allmänna 

handlingar och därmed kan begäras ut. Om Postnord bedömer att några delar i 

svaret bör beläggas med sekretess bör detta anges tillsammans med hänvisning till 

tillämplig regel i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid en begäran om 

utlämnande av allmän handling gör PTS en självständig sekretessbedömning av 

handlingarna. 

 

Med vänliga hälsning 

Isabelle von Gertten  

 

Bilagor 

Anmälningarna skickas via vanlig post.  

 


