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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 

 

Vår referens: dnr. 21-3151 

Underlag för samråd 

1. Introduktion 

1.1 PTS arbetar med föreskrifter om utdelning av post  

Det pågår ett arbete på PTS att ta fram utkast till föreskrifter om utdelning av post. Vi 

vänder oss nu till utvalda aktörer och öppnar upp för samråd under arbetets gång. 

Syftet är att på ett tidigt stadium få grepp om vilka konsekvenser PTS preliminära 

förslag kan få och hur olika aktörer ser på de aktuella utdelningsfrågorna. 

I avsnitt 2 presenteras huvuddragen i PTS preliminära förslag. Avsnitt 3 innehåller 

syfte och bakgrund till föreskriftsarbetet. Som referens finns i bilaga uppgifter om de 

avstånd som finns idag mellan bostad och postlåda (eller annan postanordning) i och 

utanför tätort. 

Förslagen gäller frågor knutna till utdelning. De omfattar därmed till exempel inte 

avstånd till postombud, tidpunkt för insamling eller frågor om utdelningsfrekvens och 

befordringstid.  

1.2 Välkomna med synpunkter 

Era synpunkter har stor betydelse för det fortsatta arbetet att utforma föreskrifter om 

hur utdelning inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten ska gå till. 

Beskriv gärna kortfattat de synpunkter ni har. Ange så tydligt som möjligt, där det är 

relevant och möjligt, vilket förslag eller avsnitt som dessa synpunkter avser.  

Synpunkter välkomnas senast den 18 juni 2021 till pts@pts.se. Vänligen ange 

diarienummer 20–3151 i ämnesraden. 

PTS välkomnar synpunkter 

senast den 18 juni 2021 till 

pts@pts.se.  

Vänligen ange diarienummer 

21-3151 i ämnesraden. 

http://www.pts.se/
mailto:pts@pts.se
mailto:pts@pts.se
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Välkomna med synpunkter som till exempel rör:  

• om förslagen bidrar till ökade, minskade eller oförändrade kostnader för er 

organisation/de intressen som ni representerar (om ja, specificera gärna hur 

kostnaderna förändras), 

• vad förslagen får för konsekvenser i övrigt för er organisation/de intressen 

som ni representerar,  

• vad konsekvensen vore för er organisation/de intressen som ni representerar 

om något visst förslag eller flera av förslagen inte genomförs,  

• grupper och intressen som kan påverkas på ett sätt som PTS inte har 

identifierat eller redovisat, 

• särskilda förhållanden som ni anser kräver komplettering av förslagen eller 

någon form av särreglering eller undantag, 

• om avvägningen mellan mottagarnas och tillhandahållarens intressen är 

ändamålsenlig och tillräckligt balanserad, 

• om förslagen bidrar till att uppnå de syften som redovisas i anslutning till 

förslagen (om nej, förtydliga gärna vad ni anser skulle behövas för att uppnå 

syftena), och 

• oklarheter och tolkningsproblem. 

1.3 Ett formellt remissförfarande genomförs längre fram 

Synpunkter som lämnas under det tidiga samrådet kommer tas in i PTS fortsatta 

föreskriftsarbete. Under det fortsatta föreskriftsarbetet kommer också en 

konsekvensutredning att göras.  

När förslag till föreskrifter och konsekvensutredning är klara kommer de gå ut på 

remiss och även då kommer möjlighet finnas att lämna synpunkter. Information om 

det fortsatta arbetet kommer läggas ut på PTS webbplats, www.pts.se.  

http://www.pts.se/
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2. Preliminära förslag 

I det följande beskrivs huvuddragen i våra preliminära förslag, hur dessa förhåller sig 

till dagens allmänna råd och vilken effekt de förväntas få.  

Förslagen är indelade i avsnitten 2.1 Utdelning - generellt, 2.2 Placering av 

postanordning inom 200 meter från adressplats, 2.3 Särskilt om utdelning utanför 

tätort, 2.4 Informations- och samrådsskyldighet, och 2.5 Så kallat utdelningsuppehåll. 

2.1 Utdelning - generellt 

2.1.1 Inledning 

I denna del beskriver vi de ramar som föreslås för tillhandahållarens rätt att själv 

utforma sin utdelningsverksamhet. Med tillhandahållare menas den, eller de, som 

utses att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. Idag är det Postnord 

Group AB.  
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2.1.2 Huvuddragen i PTS preliminära förslag 

 

Tillhandahållaren bestämmer brevbärarens färdväg och vilket slags fordon (bil, annat 

fordon, cykel etc.) som ska användas vid utdelningen. Färdvägen ska bestå av vägar 

som är öppna, farbara året runt och som ger möjlighet att vända med fordon.  

 

Utdelning ska ske i en postanordning som är placerad utmed tillhandahållarens 

färdväg på ett sådant sätt att den är tillgänglig för användare och tillhandahållare på 

ett säkert och effektivt sätt. Med postanordning menas postlåda, brevinkast, postfack 

i fastighetsbox eller liknande anordning för mottagande av brev och andra 

postförsändelser. 

 

Postförsändelser till mottagare (adressater) som bor på gemensam adress och som 

ingår i samma hushåll ska delas ut i en för hushållet gemensam postanordning. Även 

försändelser till företag, föreningar och liknande som administreras av en person i 

hushållet ska delas ut i hushållets postanordning. 

 

Om en försändelse till exempel på grund av sin storlek inte kan avlämnas i 

postanordningen får mottagaren hänvisas att hämta postförsändelse på närliggande 

expeditionsställe.  

 

Mottagare som inte har ett rimligt avstånd till närmaste expeditionsställe, ska kunna 

beställa kompletterande postservice. Sådan service ska till exempel innebära att 

tillhandahållaren delar ut skrymmande postförsändelser eller försändelser som kräver 

kvittens. Servicen ska ges vid postmottagarens postanordning i anslutning till 

ordinarie postutdelning. Med postmottagare menas ett hushåll eller ett företag som 

finns på samma adress. 

 

De som bor eller verkar högst 200 meter från huvudvägen (se avsnitt 2.3.2 om 

huvudväg) bör dock kunna begära att tjänsten kompletterande postservice utförs vid 

adressplatsen upp till två gånger per vecka. De som bor eller verkar mellan 200 och  

1 000 meter från huvudvägen bör kunna begära att tjänsten utförs vid adressplatsen 

upp till en gång per vecka. Med adressplats menas i regel entrén till en byggnad med 

bostads- eller verksamhetsadress. I flerbostadshus räknas alltså porten som entré, 

inte de enskilda lägenhetsdörrarna. 
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2.1.3 Så förhåller sig förslaget till vad som gäller idag 

Förslaget är att göra dagens rekommendationer till bindande föreskrifter. Förslaget 

överensstämmer med dagens rekommendationer och praktik. I sak innebär förslaget 

alltså inga avgörande skillnader mot vad som gäller idag.  

Att det klargörs att utdelning som huvudregel ska ske i en postanordning kan bland 

annat få effekter på utdelningen i till exempel kontorsbyggnader, gallerior, 

industriområden eller liknande, där det idag inte alltid finns en postanordning som är 

tillgänglig för operatörer dygnet runt. Genom förslaget säkerställs en tillförlitlig och 

konkurrensneutral utdelning.   

Förslaget om kompletterande postservice motsvarar dagens värdeförmedling och 

kommer framför allt vara aktuellt för mottagare som bor utanför tätort men kan även 

vara tillgängligt för mottagare i vissa mindre tätorter utan rimligt avstånd till närmaste 

expeditionsställe. 

2.1.4 Motivering 

I denna del fungerar, enligt PTS bedömning, dagens rekommendationer och praktik 

väl. Genom att göra nu gällande rekommendationer till föreskrifter kan dagens 

servicenivå när det gäller utdelning säkerställas. 

 

2.2 Placering av postanordning inom 200 meter från 
adressplats 

2.2.1 Inledning 

I denna del beskriver vi tillhandahållarens rätt att under vissa villkor anvisa plats för 

postanordning. Vi lämnar också kommenterar i övrigt om vad som bör gälla vid 

placering av postanordning. 
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2.2.2 Huvuddragen i PTS preliminära förslag 

2.2.3 Så förhåller sig förslaget till vad som gäller idag 

Förslaget innebär förändringar från dagens regelverk, eftersom det idag inte finns 

någon bestämmelse som reglerar hur långt bort från en bostad eller lokal en 

postanordning får vara placerad. Förslaget innebär att det blir tydligt, både för 

operatören och för postmottagarna, hur långt bort från adressplatsen en 

postanordning får placeras.  

För stadigvarande postmottagare som har kortare än 200 meter från sin 

bostad/verksamhetslokal till sin postanordning - och vid nybyggnation - föreslås att 

tillhandahållaren ska kunna anvisa en plats för postanordning utmed tillhandahållarens 

färdväg under förutsättning att platsen är belägen högst 200 meter från mottagarens 

adressplats.  

För stadigvarande bosatta eller verksamma postmottagare som redan har mer än 200 

meter till sin postanordning föreslås att avståndet inte ska få bli ännu längre. En ny 

placering ska dock kunna anvisas på ett kortare avstånd än det avstånd postmottagaren 

redan har, även om det blir längre än 200 meter från adressplatsen.  

 

Med stadigvarande menas att postmottagaren är bosatt eller verksam på adressen 

under en sammanhängande period av minst sex månader.  

 

Alla anvisningar om förändrad placering av postanordning förutsätter att berörda 

postmottagare och eventuella andra intressenter bjudits in till samråd.  

Kommentar till det preliminära förslaget 

– Särskilda lösningar kommer att krävas även i fortsättningen för de 

mottagare som på grund av funktionsnedsättning eller hög ålder har svårt 

att ta sig till lådsamling eller fastighetsbox. 

– Postanordning bör placeras tillsammans med andra mottagares 

postanordningar, till exempel i lådsamling eller fastighetsbox. 

– En lådsamling bör vara placerad där postmottagaren ofta rör sig, till 

exempel vid ett garage, på vägen till kollektivtrafik eller liknande. 

– Tillhandahållaren bör sträva efter en möjlighet till samordnade 

leveranslösningar där såväl brev med skriftliga meddelande som större 

varuförsändelser kan delas ut.  

– I vissa fall, till exempel om berörda postmottagare inte äger den mark - 

ensam eller i förening - som en ny placering av postanordning gäller, 

behöver samtycke från den som äger marken inhämtas innan samråd kan 

inledas. 
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Enligt nuvarande ordning på postområdet accepteras redan ett visst avstånd från 

bostad eller lokal till postanordning, genom att PTS allmänna råd betraktar lådsamling 

och fastighetsbox som godkända utdelningsformer. Förslaget kan leda till att 

lådsamling och fastighetsbox kan införas på fler ställen än idag genom att förslaget 

ger tillhandahållaren möjlighet att anvisa en plats för postanordning inom 200 meter 

från mottagarens adressplats.  

Förslaget innebär att samma avstånd mellan bostad eller verksamhetsställe ska gälla 

oavsett om utdelning äger rum i eller utanför tätort. Det kan leda till att mottagare i 

tätort på sikt får ett ökat avstånd till sin postanordning vilket kan leda till ökat behov 

av särskilda lösningar för de mottagare som har svårt, till exempel på grund av 

funktionsnedsättning, att ta sig till lådsamling eller fastighetsbox. 

En annan stor förändring är att postmottagare som redan har mer än 200 meter från 

adressplatsen till sin postanordning inte ska få längre. På detta sätt kan servicenivån 

för de som redan idag har långa avstånd till sin postanordning bibehållas, det vill säga 

det blir ingen försämring. Detta förslag har störst betydelse vid utdelning utanför 

tätort, eftersom det främst är utanför tätort som längre avstånd till postlådan 

förekommer. 

I likhet med vad som gäller idag, innebär förslaget att en anvisning av plats för 

postanordning i hög grad bygger på dialog och samsyn mellan tillhandahållare och 

den eller de som förfogar över den aktuella marken där postanordning placeras. En 

anvisning av en plats förutsätter att tillhandahållaren har försäkrat sig om att platsen 

får tas i anspråk för postanordning, lådsamling, fastighetsbox eller dylikt. 

Tillhandahållaren kan alltså inte anvisa en plats om postmottagaren inte har faktiska 

eller rättsliga möjligheter att uppfylla tillhandahållarens krav, till exempel på grund av 

att det saknas samtycke från den aktuella markägaren att ta i anspråk marken i fråga 

för en postanordning. 

Om en anvisning av ny plats för postanordning beror exempelvis på att det finns 

hinder för utdelning i form av vägbom eller dylikt, får tillhandahållaren hänvisa 

postmottagarna att hämta sin post på ett expeditionsställe. Läs mer om så kallat 

utdelningsuppehåll i avsnitt 2.5. 

 

2.2.4 Motivering 

PTS användarundersökningar visar bland annat postmottagare i allmänhet är nöjda 

med dagens servicenivå men har en oro över att framtida förändringar kan komma 

att innebära försämringar. Postmottagare är generellt mer nöjda med den 

utdelningsform de har ju kortare avstånd de har till sin anläggning för 
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postmottagning. Många postmottagare i tätort kan därför uppfatta ett avstånd på 

upp till 200 meter till sin anläggning som en försämring av posttjänsten. Men en 

posttjänst är en sammansatt tjänst där flera aspekter av tjänsten spelar roll för hur väl 

postmottagare anser att den samlade tjänsten fungerar, till exempel frågan om 

samordning av service, förutsägbarhet och tillförlitlighet spelar roll för hur den 

samlade tjänsten upplevs. 

 

Förslaget beaktar mottagarnas behov bland annat genom att servicenivån säkerställs 

för de mottagare som idag har längre avstånd till sin postanordning, de ska inte 

kunna få ett ökat avstånd. Omkring 97–98 procent av postmottagarna i Sverige har i 

dag ett avstånd till sin postanordning som är inom 200 meter från adressplatsen. Hur 

de närmare förhållandena ser ut idag i respektive utanför tätort när det gäller avstånd 

mellan bostad och postanordning framgår av bilaga. 

Genom att förslaget tillåter att postanordning placeras inom ett visst angivet avstånd 

från mottagarens bostad eller lokal skapas möjligheter till fler samordnade 

fastighetsnära leveranslösningar där skriftliga meddelanden kan delas ut på samma 

plats som större varuförsändelser. Idag levereras ofta dessa större varuförsändelser 

via ombud eller direkt till mottagarens dörr. Detta ger möjlighet att skapa nya typer av 

mottagarvänliga och mer hållbara leveranslösningar. Mottagarna vill ha allt mer 

användarvänliga leveransalternativ samtidigt som leverantörerna behöver utveckla 

lösningar som är effektiva ur såväl ett kostnads- som ett miljöperspektiv. PTS 

bedömer att det är viktigt mot bakgrund av den ökande e-handeln att nya 

leveranslösningar kan utvecklas.1 Med andra ord blir konsekvensen att mottagare kan 

få lite längre för att hämta sina brev/mindre försändelser, men kan få närmare att 

hämta större försändelser som de annars skulle hämtat hos till exempel ett ombud. 

På så vis öppnar förslaget upp för en flexibilitet på en föränderlig postmarknad. 

Avståndet 200 meter kan redan idag sägas vara ett mått på relativ närhet i dagens 

allmänna råd. Längre avstånd än högst 200 meter från adressplatsen har varit 

föremål för utredning hos PTS (såväl 500 som 1000 meter), men dessa har bedömts 

innebära en försämrad service och inte motsvara användarnas behov.  

 

                                                        
1 Se t ex E-barometern Årsrapport 2020, sid 43-44. Allt fler konsumenter efterfrågar fler leveransalternativ. 

84 procent tycker det är viktigt att få välja hur varan skulle levereras och 25 procent av de som e-handlat 

efterfrågar fler leveransalternativ. 
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2.3 Särskilt om utdelning utanför tätort 

2.3.1 Inledning 

I denna del beskriver vi när tillhandahållaren vid utdelning utanför tätort ska dela ut 

längs huvudväg och sidoväg.  

2.3.2 Huvuddragen i PTS preliminära förslag 

 

2.3.3 Så förhåller sig förslaget till vad som gäller idag 

Förslaget är att göra dagens rekommendationer till bindande föreskrifter. Förslaget 

överensstämmer med dagens rekommendationer och praktik. I sak innebär förslaget 

alltså inga avgörande skillnader mot vad som gäller idag. 

2.3.4 Motivering 

I denna del fungerar, enligt PTS bedömning, dagens rekommendationer och praktik 

väl. Genom att göra nu gällande rekommendationer till föreskrifter kan dagens 

servicenivå när det gäller utdelning säkerställas. 

Den som bor eller är verksam i en lokal som ligger på en sidoväg inom 200 

meter från huvudvägen, ska få posten utdelad vid huvudvägen. Det innebär alltså 

att utdelningen görs utmed brevbärarens huvudsakliga rutt, när mottagaren bor 

eller verkar nära huvudvägen.  

 

Avståndet mellan platser för postmottagning (till exempel lådsamlingar) bör vara 

minst 200 meter. 

 

För de som bor längre in på en sidoväg (längre än 200 meter från huvudvägen) 

ska tillhandahållaren göra avsteg från sin huvudsakliga rutt och dela ut 

postförsändelser utmed sidovägen. Detta ska gälla om det finns minst två 

postanordningar som tillhör stadigvarande bosatta eller verksamma mottagare 

per kilometer sidoväg.  

 

Vissa undantag får göras för de som inte är stadigvarande boende och 

verksamma.  
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2.4 Informations- och samrådsskyldighet 

2.4.1 Inledning 

I denna del beskriver vi tillhandahållarens skyldighet att informera och samråda i 

samband med förändringar i utdelningsverksamheten 

2.4.2 Huvuddragen i PTS preliminära förslag 

 

Postmottagare ska informeras om alla förändringar som påverkar utdelningen. Om 

det är fråga om förändringar som ställer krav på någon form av åtgärd från 

postmottagarens sida behövs dessutom framförhållning enligt nedan. 

 

3-månadersgräns  

En huvudregel bör vara att om förändringen inte är betydande men förutsätter en 

begränsad insats från postmottagare eller fastighetsägare, ska informationen 

lämnas senast tre månader innan förändringen ska genomföras. I undantagsfall 

ska informationen kunna lämnas närmare genomförandet.  

 

6-månadersgräns med samråd 

Vid betydande förändringar ska tillhandahållaren senast sex månader före 

genomförandet av den planerade förändringen inleda ett samrådsförfarande med 

postmottagare, fastighetsägare och andra berörda intressenter.  

 

En förändring är betydande när den 

- innebär en flytt av postanordningen, eller 

- ställer krav på omfattande åtgärder från mottagarens eller 

fastighetsägarens sida, så som ny-, till- eller ombyggnation eller mer 

än begränsat markarbete. 

 

Samrådsskyldigheten innebär till exempel att tillhandahållaren redogör för 

förändringens syfte, förväntade effekt och hur postmottagares eller 

fastighetsägares möjlighet att genomföra förändringen har beaktats. Den innebär 

också bland annat att postmottagare får möjlighet att ställa frågor, komma med 

förslag på andra lösningar och att tillhandahållaren besvarar frågor och överväger 

sådana alternativ. 

 

Tillhandahållaren ska dokumentera alla informations- och samrådsinsatser.  
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2.4.3 Så förhåller sig förslaget till vad som gäller idag  

I PTS förslag förtydligas och utökas tillhandahållarens skyldighet att informera och 

samråda jämfört med nuvarande regler. En utökad skyldighet för tillhandahållaren att 

informera och samråda stärker mottagarnas intressen samtidigt som det kan fördröja 

genomförandet av vissa förändringar. Förslaget innebär också att 

rekommendationen i dagens allmänna råd om att vid vissa förändringar i god tid 

inhämta mottagarnas samtycke ersätts med ett krav på samråd. Samma regler om 

information och samråd föreslås gälla i och utanför tätort. 

2.4.4 Motivering 

En utökad skyldighet för tillhandahållaren att informera och samråda stärker 

mottagarnas intressen och kan bidra till att en samhällsomfattande posttjänst som 

svarar mot samhällets behov. Att det till följd av informations- och 

samrådsskyldigheten kan uppstå en fördröjning i genomförandet av förändringar 

motiveras av att det är angeläget att säkerställa att det endast görs nödvändiga och 

relevanta förändringar i servicen och att själva genomförandet sker på ett sätt som 

tar hänsyn till postmottagarnas intressen. 

 

2.5 Så kallat utdelningsuppehåll 

2.5.1 Inledning 

I denna del beskriver vi när tillhandahållaren får göra avsteg från skyldigheten att dela 

ut i postanordning. 
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2.5.2 Huvuddragen i PTS preliminära förslag 

2.5.3 Så förhåller sig förslaget till vad som gäller idag 

Förslaget innebär främst att dagens rekommendationer och praxis blir bindande 

föreskrifter. Genom att precisera under vilka närmare förhållanden det är tillåtet med 

så kallat utdelningsuppehåll skapas också en större tydlighet kring ramarna för 

tillhandahållaren, samtidigt som det står klart för postmottagarna vilka situationer som 

kan leda till att brev och andra försändelser behöver hämtas på ett expeditionsställe.  

2.5.4 Motivering 

Förslaget tar hänsyn till mottagarnas behov och intressen genom att det blir tydligt 

när tillhandahållaren får meddela så kallat utdelningsuppehåll.  

Tillhandahållare ska i vissa specifika fall kunna hänvisa postmottagare att hämta sin 

post på expeditionsställe. Det handlar om situationer där tillhandahållaren har 

påtalat ett problem och lämnat information eller genomfört samråd i enlighet med 

tillhandahållarens skyldigheter (se 2.4 ovan), men problemet kvarstår. 

 

En sådan situation är om postanordningen inte är ändamålsenligt utformad.  

 

Ett annat fall är om det föreligger hinder för att dela ut post med det fordon som 

tillhandahållaren har bestämt, till exempel på grund av vägbom eller låsanordning 

som hindrar utdelning dygnet runt, väg som inte är farbar eller om fordon inte kan 

vända på ett trafiksäkert sätt.  

 

Det ska också vara möjligt för tillhandahållaren att hänvisa postmottagaren att 

hämta sina postförsändelser vid ett expeditionsställe om postanordningen är 

placerad på ett sätt som gör att brevbäraren inte har åtkomst till postanordningen 

utmed färdvägen. Det kan till exempel handla om att postlådan inte står vid 

tomtgränsen utmed vägen utan längre in på en tomt, eller att postlådan är placerad 

på motsatt sida av brevbärarens färdriktning. 

 

En hänvisning till expeditionsställe får vidare göras om en flytt av postanordning inte 

fullgörs inom skälig tid, trots att tillhandahållaren har uppfyllt samrådsskyldigheten 

och försäkrat sig om att ägaren till den anvisade platsen samtycker till placeringen 

och postmottagaren har faktiska och rättsliga möjligheter att uppfylla 

tillhandahållarens anvisning. 
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Förslaget säkerställer också att tillhandahållaren kan bedriva en standardiserad 

utdelningsverksamhet till rimliga kostnader och på ett sätt som bland annat tar 

hänsyn till krav på tillförlitlighet och tillgänglighet för alla mottagare. 
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3. Bakgrund 

3.1 Syftet med PTS föreskriftsarbete 

Regeringen har gett PTS rätt att utfärda föreskrifter om hur kravet på utdelning av 

postförsändelser ska fullgöras inom den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet är 

att skapa en mer långsiktig reglering som ger stabilitet över tid. Föreskrifterna ska 

också skapa ökad tydlighet, både när det gäller vilka krav som kan ställas på den 

som tillhandahåller tjänsten och vilken postservice som kollektivet av postmottagare 

har rätt att förvänta sig. Detta görs bland annat genom att tydliggöra vilken 

servicenivå som ska ges av tillhandahållaren vid utdelning av post. 

Utgångspunkten för PTS arbete med föreskrifterna är det befintliga regelverket, PTS 

allmänna råd och hur utdelningsverksamheten i praktiken är organiserad idag. PTS 

preliminära förslag bygger på att nya regler behöver införas som definierar och 

säkerställer den servicenivå som ska tillhandahållas vid utdelning av post. Utöver 

detta bygger förslagen på att många av de principer som gäller för 

utdelningsverksamheten idag kan överföras till en framtida reglering.  

3.2 En postmarknad i förändring 

Antalet skickade skriftliga meddelanden i Sverige har minskat kraftigt. Samtidigt ökar 

användningen av digitala kommunikationssätt. Privatpersoner och organisationer e-

handlar dessutom mer, skickar fler paket och har högre förväntningar på 

leveranserna. 

I takt med att samhällets behov av posttjänster förändras behöver den generella 

servicenivån anpassas därefter. Av de behovsundersökningar myndigheten låtit göra 

framgår tydligt att det generella behovet av utdelning av post och framför allt 

skriftliga meddelanden fem dagar i veckan har minskat de senaste åren. Däremot 

värderas leveranssäkerhet för brev och paket fortsatt högt och möjlighet att kunna 

påverka var ett paket levereras. Sverige följer därmed samma utveckling som övriga 

nordiska och europeiska länder. 

För att säkra att dagens och framtidens grundläggande behov av posttjänster kan 

tillgodoses över hela landet kommer användare och samhället behöva vara öppna för 

bland annat nya leveranslösningar. Användare kan helt enkelt behöva acceptera 

förändringar i posttjänsten som de i dag har tagit för givet, i syfte att möjliggöra en 

effektiv och hållbar utdelning av brev och paket. 
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Bilaga 

 

PTS har inom föreskriftsarbetet tagit fram följande uppgifter om linjärt avstånd mellan 

hushåll och postanordning i avståndsklasser. 

 

 

 

 

Avstånd utanför tätort 

 

Avståndsklasser  

(meter) 

  

Antal hushåll 

 

<100        378 100  61,6% 

100-200        120 420  19,6% 

200-300          43 610  7,1% 

300-400          21 861  3,6% 

400-500          13 010  2,1% 

500-600            8 408  1,4% 

600-700            5 725  0,9% 

700-800            4 019  0,7% 

800-900            2 891  0,5% 

900-1 000            2 323  0,4% 

1 000-2 000            8 577  1,4% 

2 000-5 000            3 193  0,5% 

5 000-10 000              930  0,2% 

>10 000              500  0,1% 

Totalt        613 567  100,0% 

  
 

 

 

Avstånd i tätort 

Avståndsklasser  

(meter) 
Antal hushåll 

 

<100      4 317 694  98,3% 

100-200          53 081  1,2% 

200-300          11 992  0,3% 

300-400            4 182  0,1% 

400-500            1 750  0,0% 

500-600              957  0,0% 

600-700              494  0,0% 

700-800              330  0,0% 

800-900              221  0,0% 

900-1 000              145  0,0% 

1 000-2 000              340  0,0% 

2 000-5 000                68  0,0% 

5 000-10 000                 5  0,0% 

>10 000                20  0,0% 

Totalt     4 391 279  100,0% 


