
Föreskrifter om utdelning av post 
inom den samhällsomfattande 
posttjänsten



Syfte med presentationen

• Informera om kommande reglering. 

• Varför tar PTS fram föreskrifter om postutdelning?

• Hur är reglerna tänkta att fungera?

• Vad är syftet med regleringen?

• Remissförfarande inleds inom kort.
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Varför tar PTS fram föreskrifter 
om postutdelning?

• Behovet av posttjänster förändras.

• Inga bindande nationella regler om 
var postutdelning ska ske.

• Tillsynsärenden hos PTS.

• Tillhandahållaren behöver 
effektivisera postutdelningen.

• Risk för serviceförsämringar i den 
samhällsomfattande posttjänsten. 
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Hur är föreskrifterna tänkta att 
fungera?

• Utgångspunkt i det som fungerar bra med nu 
gällande allmänna råd (PTSFS 2008:6).

• Säkerställa en lägsta servicenivå i fråga om 
postutdelning.

• Inom 200 m från mottagarens adressplats.

• Mottagare som har över 200 m idag ska i framtiden inte 
få ännu längre till sin postanordning. 

• Möjliggöra för tillhandahållaren att anpassa sin 
utdelningsverksamhet efter samhällets ändrade 
behov av posttjänster.

• Utdelning till äldre eller funktionshindrade 
mottagare ska regleras i tillhandahållarens 
tillståndsvillkor.  
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HR: Utdelning i 
postmottagarens 

postanordning

Förutsättningar
• Tillhandahållaren utreder att  

det är faktiskt och rättsligt 
möjligt att följa en  
anvisning.

• Samråd ska ske mellan 
• Tillhandahållaren
• Fastighetsägare
• Postmottagare
• Andra med befogat 

intresse.
• Fastighetsägares 

egendomsskydd måste 
respekteras.

• Samförståndslösning 
eftersträvas.

Tillhandahållarens 
möjlighet att anvisa plats 
för postanordning inom 
200 m från mottagarens 

adress

Tillhandahållaren kan 
anvisa ny plats för 

postanordning

Undantag

• Kvittenser
• Hinder
• Varaktigt hinder

Tillhandahållaren får hänvisa 
postmottagaren att hämta 
posten på expeditionsställe
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De nya reglerna syftar till att
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• Möjliggöra en mer flexibel utdelning av brev och paket så att även större 
postförsändelser kan delas ut nära mottagarna. 

• Tydliggöra tillhandahållarens skyldigheter och vad mottagarna kan 
förvänta sig av posttjänsten. 

• Mottagare som redan har långt till postutdelning inte ska få längre 
avstånd. 

• Äldre och funktionshindrade mottagare ska även fortsättningsvis få 
postutdelning vid dörren.

• Bidra till en samhällsomfattande posttjänst som är socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar.



Vad händer framöver?

• Formellt remissförfarande 5 veckor med 
start i september 2022.

• PTS beslutar om föreskrifter, nya 
allmänna råd och tillståndsvillkor för 
tillhandahållaren. 

• Föreskrifterna och nya allmänna råd 
träder i kraft 1/4-2023, samtidigt som nya 
tillståndsvillkor för tillhandahållaren. 
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