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Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Beslut om avskrivning

Saken
Tillsyn av om Postnord Group AB:s (Postnord) postverksamhet uppfyller 
kraven i 2 kap. 6 § postlagen (2010:1045) att den ska bedrivas så att den 
tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och 
mottagarnas personliga integritet upprätthålls; nu fråga om avskrivning.

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

Bakgrund
I mitten av januari 2018 fick Postnord instruktioner av Tullverket att moms 
skulle tas ut på alla försändelser med varor från tredje land med ett värde på en 
krona eller mer. De förändrade riktlinjerna skulle träda i kraft 1 mars 2018 och 
krävde en stor omställning av Postnords hantering av denna typ av 
försändelser. Under perioden fram till den 1 mars vidtog Postnord därför ett 
antal åtgärder för att kunna leva upp till Tullverkets nya riktlinjer. Bland annat 
driftsattes ett nytt IT-system, en ny stor lokal i Örebro anskaffades och 
anpassades för hanteringen, nya rutiner utformades och cirka 450 ytterligare 
medarbetare anställdes inom lagerhantering, momsdeklaration och kundservice. 
Tiden var dock för kort för att Postnord skulle hinna testköra alla system och 
rutiner och ge personalen tillräcklig introduktion. På grund av den korta 
tidsramen hann Postnord inte heller genomföra riskanalyser på det sätt som 
operatören bör göra vid större förändringar, utan det arbetet gjordes i en 
förenklad form. 

När den nya lösningen driftsattes den 1 mars 2018 gav det sedermera upphov 
till ett antal problem i distributionen av försändelser från länder utanför EU. 



2(4)

Post- och telestyrelsen 2

Problemen ledde i sin tur till att både Postnord och PTS fick en ökad mängd 
frågor och klagomål gällande hanteringen av denna typ av försändelser. 
Klagomålen som inkom till PTS vittnade om problem med försenade och 
saknade leveranser. De rörde också att mottagarna fick vänta länge på 
försändelser efter det att de hade betalat avgift och moms samt att gåvor med 
ett värde av 500 kronor momsbelades. Vidare rörde klagomålen i betydande 
omfattning Postnords klagomålshantering.

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
I 2 kap. 6 § postlagen framgår att postverksamhet ska bedrivas så att den 
tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och 
mottagarnas personliga integritet upprätthålls.

Av 4 kap. 13 § postlagen och 2 § postförordningen (2010:1049) följer att PTS
ska ha tillsyn över efterlevnaden av postlagen och av de föreskrifter och
tillståndsvillkor som myndigheten har meddelat med stöd av lagen.

Enligt de tillståndsvillkor (dnr 15-8920) för Postnord som gällde vid tiden när 
tillsynsärendet initierades ska Postnord tillgodose rimliga krav på tillförlitlighet i 
postverksamheten och skydda avsändarnas och mottagarnas personliga 
integritet. 

PTS bedömning
Av Postnords svar till PTS (14/9-18 och 28/11-18) framgick att Postnord efter 
införandet av de nya rutinerna den 1 mars 2018 vidtog ett antal åtgärder för att 
komma tillrätta med de problem som uppstod i operatörens hantering av 
försändelser från länder utanför EU. De åtgärder som Postnord vidtog 
handlade dels om att avhjälpa de initiala problem som den snabba 
omställningen till nya rutiner gav upphov till, dels att utveckla verksamheten för 
att förenkla hanteringen av försändelser och stärka kvaliteten i hela 
hanteringskedjan. Bland annat införde Postnord ett nytt automatiskt system för 
att avläsa adressuppgifter; hanteringen av försändelser som avvaktar 
tullhantering flyttades till nya, bättre anpassade lokaler i Rosersberg; utbildning 
av personal har skett löpande; samt fortsatt utveckling processbeskrivningar 
och rutiner. Postnord har även kontaktat större avsändare i syfte att förbättra 
möjligheten att göra prognoser av inkommande volymer och tecknat ett avtal 
med e-handelsplattformen Wish, så att moms för försändelser som handlas via 
tjänsten kan erläggas redan vid köptillfället, vilket avlastar Postnords hantering. 

Inför flytten av tullagret från Örebro till den nya permanenta lokalen i 
Rosersberg beskrev Postnord för PTS att det fanns tillräckligt med tid och 
resurser för att genomföra riskanalyser enligt Postnords internt beslutade 
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riktlinjer. Som ett utfall av riskanalysen valde Postnord att genomföra flytten 
genom att successivt fasa ut lagret i Örebro och samtidigt styra om nyinkomna 
försändelser till det nya lagret i Rosersberg. Den 9 november startade 
verksamheten i den nya lokalen i Rosersberg och PTS har i efterhand kunnat 
konstatera att denna större förändring i verksamheten inte gav upphov till en 
ökad mängd klagomål avseende tull- och momshanteringen. Den 1 februari 
2019 genomförde PTS även ett besök till Postnords tullager i Rosersberg inom 
ramen för detta tillsynsärende och tillsynsärende dnr 18-6798.1

PTS konstaterar att antalet klagomål till myndigheten gällande frågor om tull- 
och momshanteringen har minskat kraftigt sedan toppen under perioden mars 
– maj 2018. De klagomål som kommer till PTS i dag har också skiftat karaktär 
och en stor andel av de klagomål som rör försändelser från tredje land beskriver 
problem som inte är direkt kopplade till själva tull- och momshanteringen. De 
rör i många fall snarare tillförlitligheten i inrikes brevbefordran, till exempel att 
det tar lång tid för en försändelse att nå mottagaren eller att den inte kommer 
fram till mottagaren efter att avgifterna har betalats. Klagomålen rör också 
brister i Postnords aviseringssystem.

PTS inledde tillsynsärendet med avsikten att granska den initiala fasen då 
Postnord införde nya rutiner och byggde upp den förändrade tull- och 
momshanteringen. Mot bakgrund av det som beskrivits ovan bedömer PTS att 
Postnord har vidtagit erforderliga åtgärder och att hanteringen av tullavgifter 
och moms för försändelser från tredje land bedrivs på ett tillförlitligt sätt. PTS 
ser därmed inte skäl att vidta några ytterligare åtgärder inom ramen för detta 
tillsynsärende. Ärendet avskrivs därför från vidare handläggning. 

Även om detta ärende nu avslutas är hanteringen av försändelser från tredje 
land alltjämt en viktig fråga. Som nämnts ovan tar PTS fortfarande emot 
klagomål från postanvändare som rör såväl själva tull- och momshanteringen 
som den del av befordringsprocessen som tar vid därefter. PTS kommer därför 
fortsätta att följa utvecklingen på området och vid behov vidta ytterligare 
tillsynsåtgärder.

_____________________

Beslutet har fattats av enhetschefen Emma Maraschin. I ärendets slutliga 
handläggning har även juristen Adrian Huddén deltagit.

1 Se tjänsteanteckningar från besöket i aktbilaga 7.
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