
 

 

  

    

    

  Postservice i glesbygd 
-En nordisk jämförelse  
 
 

 

  Mars 2015  

 



  

  

 

  

2 (36)  

 

Innehåll 

Sammanfattning .............................................................................................................................................................. 3 

1. Inledning ................................................................................................................................................................ 4 

1.1. Syfte ................................................................................................................................................................... 4 

1.2. Metod ................................................................................................................................................................ 4 

1.3. Disposition och läsanvisningar ........................................................................................................................... 4 

2. En nordisk jämförelse ............................................................................................................................................. 5 

2.1. Befolkning i glesbygd minskar generellt ............................................................................................................. 5 

2.1.1. Danmark .................................................................................................................................................... 5 

2.1.2. Finland ………………………………...…...………………...…...……...…………...………………...………………......……...…......….6 

2.1.3. Norge ...………………...…………………………...…………………....…………………...…………...……....………...…………………6 

2.2. Trenden tyder på minskade volymer post i framtiden ....................................................................................... 7 

2.3. En negativ utveckling av brevvolymer skapar utmaningar för postbolagen ....................................................... 8 

2.3.1. Post Danmark möter de största utmaningarna ......................................................................................... 9 

2.3.2. I Finland väntas stora besparingar i posten ............................................................................................... 9 

2.3.3. Posten Norge effektiviserar men fårekonomisk kompensation från staten .............................................. 9 

3. Posttjänsten i Danmark ......................................................................................................................................... 11 

3.1. Post Danmark innehar den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark ....................................................... 11 

3.2. Befordringsplikten på brev och paket .............................................................................................................. 11 

3.3. I Danmark finns svårtillgängliga öar ................................................................................................................. 12 

3.4. Brevlådor ska ha en god geografisk spridning .................................................................................................. 13 

3.5. Postlådor ska placeras på tomtgränsen eller maximalt 50 meter från bostaden ............................................. 14 

3.6. Enhetlig praxis beslutar om rättigheten att få post levererad till dörren ......................................................... 14 

3.7. Servicekravet innebär bland annat sexdagarsutdelning ................................................................................... 14 

3.8. Utvecklingen tyder på allt färre postkontor och fler servicepunkter ................................................................ 15 

3.9. Sammanfattning av posttjänsten i Danmark .................................................................................................... 17 

4. Posttjänsten i Finland ............................................................................................................................................ 19 

4.1. Den samhällsomfattande posttjänsten ska säkra en god och likvärdig behandling ......................................... 19 

4.2. Undantag från befordringsplikten förekommer på grund av otillgänglighet .................................................... 20 

4.3. Servicepunkter ska finnas i varje kommun på rimligt avstånd ......................................................................... 20 

4.4. Brevlådor ska finnas på rimligt avstånd ............................................................................................................ 21 

4.5. Postlåda ska vara placerad på ett rimligt gångavstånd från huset ................................................................... 21 

4.6. Det finns en rättighet att få post levererad till ytterdörren ............................................................................. 22 

4.7. Innovativa försök med digital postutdelning i Finland ..................................................................................... 22 

4.8. Taxibilar kan också köra ut post- men detta görs i mycket liten omfattning .................................................... 23 

4.9. Sammanfattning av posttjänsten i Finland ....................................................................................................... 24 

5. Posttjänsten i Norge .............................................................................................................................................. 25 

5.1. Den samhällsomfattande posttjänsten innehas av Post Norge ........................................................................ 25 

5.2. Postservice kan vara reducerad på specifikt otillgängliga platser .................................................................... 25 

5.3. Postlådor ska placeras maximalt 250 meter från hus på glest befolkade platser ............................................. 26 

5.4. Post får delas ut mer sällan än tre dagar per vecka .......................................................................................... 27 

5.5. Förändringar i koncessionskraven medför att undantag försvinner ................................................................. 29 

5.6. Det ska finnas minst ett postkontor i varje kommun och utvecklingen går mot fler ........................................ 29 

5.7. Brevlådor ska vara tillgängliga och tömmas varje vardag och lördag eller söndag ........................................... 30 

5.8. Utökad postservice vid funktionsnedsättning och förändrad tillgänglighet måste meddelas..........................31 

5.9. Mer digital post från myndigheter väntas inom kort ....................................................................................... 32 

5.10. Sammanfattning av posttjänsten i Norge ......................................................................................................... 32 

6. Slutsatser .............................................................................................................................................................. 33 

6.1. Minskad befolkning i glesbygd och mindre brevvolymer leder till utmaningar för postföretag ....................... 33 

6.2. Postutdelning får vara av begränsad omfattning i svårtillgängliga områden ................................................... 33 

6.3. Rättighet att få post levererad till dörren finns i samtliga länder, men inte alltid på svårtillgängliga platser .. 33 

6.4. Effektiviseringar har gjorts i syfte att reducera postföretagens omkostnader för en enhetlig posttjänst .......34 



  

  

 

  

3 (36)  

 

 

Sammanfattning 

 

De nordiska länderna Danmark, Norge och Finland har minskande befolkning i glesbygd. Detta 

sammantaget med sjunkande brevvolymer, innebär att postföretagen med ansvaret för den 

samhällsomfattande posttjänsten möter stora utmaningar i form av minskade intäkter och 

ökade kostnader. En anledning till sjunkande brevvolymer är bland annat digitaliseringen av 

post. Men då andelen paketförsändelser ökar som en följd av den tilltagande e-handeln, finns 

ändå ett behov att en enhetlig service i alla delar av landet. I begreppet enhetlig service räknas 

bland annat en anpassad postutdelning och närhet till servicepunkter. 

Som ett resultat av stora utmaningar har postbolagen med den samhällsomfattande 

posttjänsten vidtagit åtgärder i syfte att kunna garantera en enhetlig service i hela landet. 

Åtgärder som har vidtagits av postföretagen är exempelvis: 

 effektiviseringar i lagda rutter för postutdelning till postlådor 

 traditionella postkontor ersätts med servicepunkter i butiker 

 automatiserad service för paketutlämning 

 begränsat utbud i vissa servicepunkter 

 effektivisering med avseende på brevlådors placering  

 försöksverksamheter med digitalisering av fysiska försändelser till mottagare i glesbygd. 

I samtliga av de undersökta länderna finns vissa undantag från befordringsplikten, vilka 

medger postföretagen att reducera servicen till mottagare på glest befolkade platser. Om 

villkoren för undantagen uppfylls kan mottagare exempelvis få längre avstånd till sin postlåda, 

längre avstånd till närmaste servicepunkt eller mindre frekvent utdelning av post än vad som 

anges i koncessionskraven. 

Undersökningen om postservicen för respektive land har genomförts med hjälp av intervjuer 

med representanter från de nordiska ländernas myndigheter och postföretag.  

Faktainsamlingen utgår också ifrån publicerat material, bland annat från lagtexter, 

koncessionsrapporter, postföretagens årsredovisningar och offentligt publicerad statistik.  

Studien har genomförts av konsultföretaget Stelacon under november och december 2014 på 

uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).  
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1. Inledning 

1.1. Syfte  

Syftet med denna studie är att återge hur den samhällsomfattande posttjänsten är utformad i 

Norge, Finland och Danmark. I rapporten beskrivs hur lagstiftning och de koncessionskrav som 

gäller för tillhandahållarna av den samhällsomfattande posttjänsten påverkar utformningen 

och det praktiska utförandet av posttjänsten.  

Av specifikt intresse är hur behovet av kostnadsreducering och effektiviseringar påverkar 

servicen i de mer glest befolkade delar av länderna eller andra områden med särskilda 

förutsättningar, till exempel öar och bergsområden. Behovet av förändringar i övriga områden 

omfattas därmed inte av studien. 

1.2. Metod 

Beskrivning av de samhällsomfattande posttjänsterna i de nordiska länderna, utgår från en 

faktainsamling av redan befintligt material, till exempel lagtexter, koncessionsrapporter, 

postföretagens årsredovisningar och offentligt publicerad statistik. Beskrivningarna innehåller 

bland annat information om nationella regleringar, de nationella postbolagens interna rutiner 

och arbetsordningar, utdelningsformer, upprätthållande av brevlådor och servicepunkter, 

utveckling av postvolymer över tid och befolkningsutveckling. 

Studien har också genomförts med intervjuer med berörda nordiska intressenter, med 

ansvarig person på myndigheter och på respektive lands postföretag. Intervjuerna har 

genomförts dels i samband med platsbesök (Danmark och Finland) och i vissa fall med 

telefonintervju (Norge).  

Med hjälp av ovanstående informationsinsamling jämförs hur den samhällsomfattande 

posttjänsten bedrivs i de nordiska länderna. Här belyses likheter i hur kraven på den 

samhällsomfattande servicen tolkas i de olika länderna, men också de olikheter som har 

konsekvenser för mottagare av post på glest befolkade eller otillgängliga platser.  

1.3. Disposition och läsanvisningar 

Rapporten inleds med en presentation av befolkningsutvecklingen i mer glest befolkade 

områden eller för mer svårtillgängliga områden i de nordiska länderna. I denna del redovisas 

också utvecklingen av nationella postvolymer över tid.  I påföljande kapitel redovisas 

resultaten från respektive land, där varje kapitel avslutas med en mer kortfattad 

sammanställning av de viktigaste resultaten. I det avslutande kapitlet redovisas egna 

slutsatser, där vissa nationella jämförelser belyser olikheter och likheter mellan de olika 

länderna.   
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2. En nordisk jämförelse 

I denna del av rapporten presenteras de nordiska ländernas demografiska struktur och hur 

postmarknadens brevvolymer har förändrats över tid. Generellt har postvolymerna minskat 

under de senaste tio åren. Utvecklingen i de nordiska länderna, innebär liksom för övriga EU-

länder, att befolkningen i glesbygd minskar kontinuerligt till förmån för antal boende i 

tätortsområden.  Vidare följer en kort redogörelse av de finansiella utmaningar som möter 

postbolagen som innehar den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark, Finland och 

Norge.  

2.1. Befolkning i glesbygd minskar generellt 

Gemensamt för de undersökta länderna är att befolkningen i glesbygd minskar till förmån för 

inflyttning till tätorter.  Definitionen av glesbygd varierar mellan länderna, så denna 

presentation utgår huvudsakligen från det aktuella landets egen definition eller 

befolkningsantal på specifikt glest befolkade platser. Uppgifterna är hämtade från respektive 

lands nationella statistikmyndighet och de har något varierande sätt att presentera statistiken, 

varför presentationen nedan varierar något.   

2.1.1. Danmark 

Enligt uppgifter från Danmarks statistik finns 165 mindre öar som är bebodda. Av dessa har 40 

öar färre än 100 invånare, 60 öar har ett befolkningsantal som understiger 1 000 invånare och 

65 öar har fler än 5 000 invånare. Sett över tid, har antal boende på mindre öar minskat. I 

figuren nedan presenteras hur genomsnittligt antal boende på öar med färre än 100 invånare, 

har förändrats sedan 2008.   

Figur 1. Genomsnittligt befolkningsantal på öar med < 100 invånare (antal individer) 
(Danmarks Statistik, 2014) 

 

Sett till denna bakgrund, kan man konstatera att antal boende på små och därmed sannolikt 

mer otillgängliga öar, minskar över tid.  
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2.1.2. Finland 

I Finland definieras glesbygd som orter med färre än 200 invånare och med mer än 200 m 

mellan varje hushåll. Enligt uppgifter från statistikcentralen (se figur nedan) minskar antal 

boende i glesbygd varje år och i dagsläget bor 16 procent i glesbygd, som omfattar 97,6 

procent av Finland totala yta. 

Figur 2. Befolkningsutveckling i den finländska glesbygden (antal 
invånare).(Statistikcentralen, 2014) 

 

 

2.1.3. Norge 

Norge delas administrativt in i 19 regioner, så kallade fylke. I Norge sker också en gradvis 

urbanisering med inflyttning till storstadsregioner, men inte i samma omfattning som för 

övriga nordiska länder. I figuren nedan presenteras den genomsnittliga 

befolkningsutvecklingen per fylke i områden som definieras som glesbygd.  
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Figur 3. Genomsnittlig befolkningsutveckling i glesbygd (antal invånare/fylke i glesbygd) 
(Statistik sentralbyrå, 2014) 

 

Det kan konstateras enligt ovanstående figur, att befolkningsantalet minskar i områden som 

definieras som glesbygd. Enligt uppgift minskar befolkningen totalt sett (glesbygd och 

tätbebyggt område) i tre fylke: Finnmarken, Nordland och Sogn och Fjordana.  

2.2. Trenden tyder på minskade volymer post i framtiden 

Brevvolymerna sjunker i samtliga nordiska länder. I början av 2000-talet fanns den största 

andelen brev inom B2B (mellan företag). I takt med digitaliseringen är det främst också inom 

denna grupp som antal brevförsändelser har reducerats, till förmån för elektronisk post. 

I nedanstående figur visas index över hur brevvolymerna har förändrats i de nordiska länderna 

sedan 2000 (IPC- International Post Coperation, 2014) 
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Figur 4. Index adresserade brevvolymer (Index 2000=100) (IPC, 2014) 

 

I Danmark har brevvolymerna reducerats i snabbast takt, med ca 50 procent under en tioårs 

period. I Danmark har man redan gått över till elektroniskt förstahandsval inom B2C (företag-

konsument) och Norge och Finland förbereder sig inför detta. Det digitala förstahandsvalet 

skulle troligen innebära en fortsatt gradvis reduktion i brevvolymer för Finland och Norge.  

Finland utmärker sig något från resterande nordiska länder, då postvolymer inte alls har 

sjunkit i samma takt. I Finland har postvolymerna sjunkit med 20 procent sedan 2000-talets 

början.  

En förklaring till varför Finland utmärker sig från de övriga nordiska länderna förklaras av 

Nikali (2014). Finland började under 1980-talet praktisera så kallad hybridpost, där avsändaren 

skickar brevet elektroniskt och där brevet sedan skrivs ut fysiskt och kuverteras på lokala 

postsorteringscentraler. Hybridposten bidrog till minskade brevvolymer i ett tidigt skede och 

därför har den fortsatta digitaliseringen av samhället haft en relativt marginell effekt på 

fysiska brevvolymer.  

2.3. En negativ utveckling av brevvolymer skapar utmaningar för postbolagen 

Samtliga nordiska postbolag som svarar för den samhällsomfattande posttjänsten möter 

utmaningar på grund av ständigt sjunkande brevvolymer och ökad konkurrensutsättning på 

marknaden för paketdistribution. I de nordiska länderna finns bestämmelser om att staten kan 

ersätta postbolagen ifall kostnaderna för att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst i 

landets alla delar ”blir orimligt höga”. Det finns hittills ingen definition av storleksordningen av 

”orimligt höga”.  Försök har gjorts att beräkna en eventuell nettokostnad men frågan är 

komplex varför det ännu inte finns något beslutat. Det är endast posten i Norge som erhåller 

en ekonomisk kompensation för merkostnader förknippade med den samhällsomfattande 

posttjänsten.  
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2.3.1. Post Danmark möter de största utmaningarna 

Post Danmark har lägst lönsamhet bland de nordiska postbolag som ansvarar för den 

samhällsomfattande posttjänsten. Enligt Post Danmarks årsredovisning från 2013 brister de 

finansiella förutsättningarna, på grund av sjunkande brevvolymer och intensifierad konkurrens 

på marknaden för paketdistribution. 

Post Danmark har haft ett negativt finansiellt resultat sedan 2012 och enligt uppgift förväntas 

lönsamheten sjunka även under kommande år. Enligt uppgift räcker inte intäkterna från ökade 

paketförsändelser till för att finansiera förlusterna på brevmarknaden. Försök till att motverka 

den negativa utvecklingen görs, bland annat genom satsningar på utveckling av nya tjänster 

som till exempel digital brevlåda för företag och privatpersoner och förbättrad tillgänglighet 

av inlämnings- och uthämtningsställen för paket.  Under 2013 har vissa nödvändiga 

besparingsåtgärder vidtagits, till exempel genom effektivisering av tömningen av brevlådor, 

postsortering och utdelningsrutter.   

Under kommande år räknar Post Danmark med att fortsätta med effektiviseringsåtgärderna, i 

syfte att kunna bedriva en mer lönsam samhällsomfattande posttjänst. Enligt lag kan samtliga 

postoperatörer som distribuerar brev eller paket (som inte omfattas av avtal) påläggas ett krav 

att bidra till finansieringen av utdelningsplikten. Post Danmark ska dock enligt postlagen 

erhålla ersättning från staten om nettokostnader för samhällsomfattande tjänster utgör en 

orimlig ekonomisk börda. Krav på ersättning har ännu inte ställts, varför begreppet orimligt 

fortfarande inte är kvantifierat.  

2.3.2. I Finland väntas stora besparingar i posten 

I Finland beskriver postbolaget Itella utvecklingen under 2013 som svag. Finansnettot är 

visserligen positivt, men jämfört med 2012 har det minskat. Även i Finland förklaras den 

negativa utvecklingen med digitalisering och sjunkande brevvolymer. Även Itellas 

paketdistribution har minskat (fem procent jämfört med föregående år) och detta förklaras av 

en generell svag ekonomisk utveckling i landet, men också på grund av intensifierad 

konkurrens från andra paketdistributörer.  

På grund av den negativa utvecklingen på brev- och paketmarknaden, har Itella vidtagit flera 

effektiviseringsåtgärder. Målsättningen för 2013-2014 har varit att minska kostnaderna i 

verksamheten med EUR 100 miljoner, bland annat genom effektivisering av servicepunkter 

och automatiserade paketterminaler. Under de kommande åren planeras fortsatta 

besparingar. Tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten är enligt uppgift 

förknippat med ekonomisk förlust för Itella, då intäkterna som genereras från tätortsområden 

inte täcker de förluster som uppkommer på grund av mindre effektiv postutdelning i glesbygd. 

Även i Finland ska staten ersätta postbolaget för ”orimligt höga” kostnader förknippade med 

den samhällsomfattande posttjänsten. Kommunikationsverket har tillsatt en arbetsgrupp i 

syfte att klargöra när kostnaderna för att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst är 

”orimligt höga”. Målsättningen var att lämna besked om detta senast 1 april 2012, men i 

skrivande stund finns ännu inget beslut fattat om detta.    

2.3.3. Posten Norge effektiviserar men fårekonomisk kompensation från staten 

För Posten Norge är de ekonomiska förutsättningarna mer fördelaktiga. Under 2013 

förbättrades resultatet inom företagssegmentet för post med ca tio procent. Det positiva 
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resultatet var en effekt av olika typer av effektiviseringar i posttjänsten, med bland annat 

nedläggningar av traditionella postkontor till förmån för servicepunkter i annan butik.  

Posten Norge erhåller varje år en ekonomisk kompensation från den norska staten, som avser 

att täcka de olönsamma delarna av den samhällsomfattande posttjänsten. Under 2013 erhöll 

Posten Norge 353 miljoner NOK 1 som skulle täcka kostnaderna och för 2014 avsattes 270 

miljoner NOK. Ersättningen för 2014 var lägre än tidigare eftersom denna förutsatte 

reducering av antal utdelningsdagar per vecka och omläggning av fler postkontor till 

servicepunkter i butik.   

  

                                                             

1 Vid tidpunkten av författandet av rapporten utgör 1 SEK≈0,95NOK 
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3. Posttjänsten i Danmark 

I Danmark hör postfrågor till Trafikministeriet och under detta departement ligger 

Transportstyrelsen, som utövar tillsynen av postservice. Den danska postmarknaden 

avreglerades 2010 och då tillkom också postlagen ”Lov om postbefordring (2010)”. I denna 

lagtext regleras bland annat befordringsplikten av post.  En revidering av lagen gjordes 2013, 

”Lov om ændring af postloven”. Bakomliggande orsaker till lagändringarna var sjunkande 

brevvolymer i Danmark och att omkostnaderna för posthantering behövde reduceras. 

Lagändringen medförde exempelvis att B-brev kan delas ut efter fyra dagar istället för som 

tidigare tre dagar. Dessutom lades allt fler postkontor ner till förmån för postombud i butiker. 

Vidare minskades antalet serviceställen som kan hantera till exempel värde- och 

expressförsändelser (Transportministeriet, 2013). 

Post Danmark ingår sedan 2009 i koncernen Post Nord AB. Aktierna i Post Nord ägs till 40 

procent av den danska staten och till 60 procent av svenska staten och rösterna på stämman 

är uppdelat 50/50 mellan de olika parterna (Post Nord, 2014).  

3.1. Post Danmark innehar den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark 

Den lag som ligger till grund för postutdelning i Danmark återfinns i ”Lov om postbefordring” 

nummer 1536 daterat 21/12-2010 och denna lag började gälla 1 januari 2011. I samband med 

den nya postlagens implementering skedde en fullständig liberalisering av postmarknaden och 

därmed förlorade Post Danmark även sitt monopol på samtliga brevförsändelser under 50 

gram (Regulatorisk regnskab, 2013). Postlagen gäller för företag som distribuerar post som 

väger upp till 20 kg. Samtliga företag som bedriver kommersiella posttjänster är under 

Transportstyrelsens tillsyn. Postlagen fastställer också att den samhällsomfattande 

posttjänsten ska skötas av en konkurrensutsatt och effektivt fungerande verksamhet och 

erbjuda användare en väl anpassad och homogen service i olika delar av landet. Den 

samhällsomfattande posttjänsten tillhandahålls av det statligt ägda aktiebolaget Post 

Danmark, som enligt uppgift fortfarande har en marknadsandel på omkring 98-99 procent för 

brevpost.  

3.2. Befordringsplikten på brev och paket 

Befordringsplikten syftar till att säkra posthantering i hela Danmark, undantaget Grönland och 

Färöarna. I intervju med Jørn Schmidt framkom att det ändå finns ett kontinuerligt samarbete 

mellan Post Danmark och dessa regioner. Enligt Jørn Schmidt på Post Danmark görs 

kontinuerliga avstämningar och i specifika fall går Post Danmark in och bistår med hjälp och 

rådgivning.  

I befordringsplikten ingår att Post Danmark är ålagda att befordra följande post inom Danmark 

och till och från utlandet: 

 adresserade brev upp till två kg 

 adresserade dags-, vecko- och månadstidningar och direktreklam upp till två kg 

 adresserade paket upp till 20 kg och tillhandahålla pakettjänst med eller utan leverans till 

mottagarens bostad eller verksamhetsställe 

 rekommenderade post- och värdeförsändelser 

 post med blindskrift upp till sju kg. 
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Den samhällsomfattande posttjänsten medför också krav på Post Danmarks servicenivå med 

exempelvis utdelning sex dagar i veckan, eller att erbjuda anpassad service till personer med 

specifika behov, rikstäckande nät av postlådor och tillhandahållande av rikstäckande nät av 

postkontor eller ombud. Det finns också undantag från befordringsplikten, exempelvis för 

postservice på svårtillgängliga platser. Kvalitetskraven för prioriterade inrikes brevförsändelser 

är att 93 procent ska komma mottagaren tillhanda dagen efter att försändelsen skickades. 

Enligt postlagen är Post Danmark inte direkt ålagda att tillhandahålla grundläggande 

betaltjänster. Post Danmark har dock avtal med Danske Bank och tillhandahåller betaltjänster 

på vissa servicepunkter.  Hur Post Danmark arbetar med koncessionskraven presenteras mer 

utförligt under nedanstående rubriker. 

3.3. I Danmark finns svårtillgängliga öar 

Enligt koncessionen till Post Danmark finns det undantag från befordringsplikten 

(Trafikstyrelsen, 2014). Undantagen avser främst svårtillgängliga områden som öar. 

Problematiken som föranleder undantag från befordringsplikten är därför inte relaterat till 

avstånd från tätort, utan mer till antalet boende i ett område, och huruvida det finns bro- eller 

färjeförbindelser. För svårtillgängliga platser behöver inte Post Danmark under vissa 

förutsättningar erbjuda postutdelning. Undantag från befordringsplikten beslutas utifrån antal 

hushåll på ön och båt/broförbindelser med land och följande principer gäller:  

 För öar med en till tio bofasta hushåll (året runt) levereras post till brofäste eller färjeläge 

och måste hämtas av de boende själva. De boende måste vara registrerade på respektive 

adress, och en ekonomisk ersättning 3 410 DKK2 (Danska kronor) utgår till ett hushållet 

per år(2013 års nivå). Beloppet justeras årligen efter inflationen. 

 På öar utan fast bosättning hämtas post i land och mottagare erhåller inte ersättning.  

 För öar med 11-1 000 bofasta hushåll transporteras post till ön, förutsatt att det finns 

reguljär färjetrafik eller broförbindelse, att servicen efterfrågas av de boende och att 

totala kostnaden för detta inte överstiger ersättningen 3 410 DKK per år och hushåll. Hur 

posten sedan delas ut till postmottagare på ön beslutas i samråd mellan Post Danmark 

och de boende på ön. Utdelningen görs av Post Danmark eller genom avtalade 

postombud på ön. I de fall där det inte är möjligt att etablera en utdelningsordning sätts 

brevlådor upp i anslutning till färjeläget på ön. Brevlådorna bekostas av postmottagarna.  

 Om en ö har fler än 1 000 bofasta hushåll görs postutdelning med den service som resten 

av landet har, med postutdelning och brevbärare. 

Totalt finns cirka 12 000 boende på öar utan broar som berörs av undantagen och Post 

Danmark uppskattar de årliga totala kostnaderna för utbetalda ersättningar och utdelning till 

cirka 19 miljoner DKK (exkl. Bornholm). För närvarande finns 13 öar med en till tio invånare, 

där utdelning görs enligt ovanstående undantag. På sex av dessa 13 öar får de boende själva 

hämta sin post mot fast ersättning per hushåll, och Post Danmark betalade sammanlagt ut 

över 31 000 DKK under 2103. Varje hushåll har rätt till ersättning, oavsett vem det är som 

utför själva hämtningen. Enligt uppgift från Post Danmark uppgår kostnaderna för avtal med 

andra transportörer på resterande sju öar med en till tio invånare till ca 160 000 DKK per år.  

Eftersom Post Danmark ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten måste 

ovanstående principer alltid följas. Enligt Jørn Hansen är konkurrensen stark på marknaden för 

brev och paket, och privata bolag utan befordringsplikt har möjlighet att erbjuda service till 

                                                             

2 Vid tidpunkten av författandet av rapporten utgör 1 SEK≈0,79 DEK 
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lägre priser. Befolkningen på öarna minskar kontinuerligt och därför blir transporterna hela 

tiden mindre effektiva. Privata bolag som inte har befordringsplikt, löser ofta detta genom att 

leverera post eller paket vid brofäste eller hamn på fastlandet och kan på det sättet hålla nere 

sina kostnader för transporter. Om svårtillgängliga platser medför en orimligt hög ekonomisk 

kostnad för Post Danmark, finns det dock möjlighet att söka delfinansiering från 

Trafikstyrelsen för att ändå kunna tillhandahålla en god postservice. Enligt Jørn Hansen på 

Post Danmark har det hittills aldrig gjorts någon bedömning av vad som är orimligt högt.  

Post Danmark har kontinuerliga avstämningar med representanter från intresseföreningar på 

öarna angående postservicen. På de årliga sammankomsterna diskuteras främst hur 

postservicen fungerar i dagsläget, eventuella avtalsförändringar eller önskemål om 

förbättringar.  I intervju med Post Danmark framkommer att öarnas representanter är nöjda 

med den postservice som erbjuds idag och de vill ofta försäkra sig om att inga förändringar 

som medför negativa konsekvenser är inplanerade. På öarna hjälper ofta de boende varandra 

och i många fall turas man exempelvis om att hämta post på fastlandet. Detta är någonting 

som Post Danmark uppmuntrar. Enligt Posten innebar den nya postlagen 2010 inga praktiska 

konsekvenser för postservicen till öbor. Före 2010 befordrades nämligen post till öar också 

enligt ovanstående principer. Post Danmark anser att postlagen från 2010 bara innebar en 

formalisering av den service som redan praktiserades.  

3.4. Brevlådor ska ha en god geografisk spridning 

Enligt postlagen ska Post Danmark upprätthålla brevlådor för insamling av A- och B-

försändelser med jämn geografisk spridning i hela landet. I Danmark har man dock erfarit att 

antalet skickade brev har minskat drastiskt senaste åren, vilket har föranlett en översyn av 

antal brevlådor och deras lokalisering. Innan liberaliseringen av postmarknaden hade Post 

Danmark 10 000 brevlådor uppsatta på 8 700 olika platser i landet. I samband med Postlagen 

2010 gjordes en utredning av brevlådornas geografiska placering och befintliga behov. Enligt 

utredningen innehöll 16 procent av tömda brevlådor färre än 10 brev, vilket indikerade en viss 

ineffektivitet i hur brevlådorna var placerade.  

I ett pilotförsök på Sjælland gjorde man vissa förändringar i placering av brevlådor. På 

brevlådorna meddelades istället att det var daglig tömning och inte vid en specifik tidpunkt på 

dagen. Vidare kartlades hur boende i områden rörde sig mellan bostad och till exempelvis 

köpcentrum och som ett resultat föreslogs omplacering av brevlådor till mer frekvent besökta 

platser. De brevlådor som tidigare visade sig innehålla för få brev per tömning togs bort.  

Under 2011 gjordes en rikstäckande översyn av brevlådors placering, där samtliga brevlådor 

med färre än 10 brev vid tömning togs bort, 98 brevlådor flyttades till mer frekvent besökta 

platser och tömning gjordes ”dagligen” och inte ”senast klockan …”.  Beslut om lämplig 

placering av brevlådor gjordes i samråd mellan Post Danmark, lokala intresseföreningar och 

kommersiella verksamheter. Totalt försvann 1 500 brevlådor efter översynen och 3 700 

brevlådor började tömmas i samband med andra uppdrag, till exempel vid utkörning av post. 

När översynen avslutades i december 2012 fanns 7 400 brevlådor kvar på 7 100 olika 

placeringar. Inför omställningen till färre brevlådor gjordes ett flertal informationsinsatser, 

bland annat genom annonser i dagstidningar.  

Post Danmark utvärderade förändringarna utifrån inkommande klagomål och eventuella 

reaktioner från media. Totalt inkom 597 klagomål och dessa utvärderades, vilket resulterade i 

att totalt 21 brevlådor togs tillbaka. Enligt Post Danmark har förändringarna generellt tagits 

emot väl. Vid utvärdering av information i media kunde konstateras att rapporteringen om 
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förändringarna avtog drastiskt en månad efter förändringarna. Rapporteringen konstaterades 

också bli mer positiv med tiden (Post Danmark, 2013) 

3.5. Postlådor ska placeras på tomtgränsen eller maximalt 50 meter från 
bostaden 

I postlagen regleras att privata postlådor ska placeras på tomtgränsen eller maximalt 50 meter 

från bostadshuset. Denna regel gäller för samtliga platser i landet, oavsett om det rör sig om 

landsort eller stadsbebyggelse. Tidigare gällde bara denna regel för hus som var byggda efter 

1973. I dagsläget berörs samtliga hus av regeln, oavsett byggår.  

Regeln har gjort arbetet med utdelning mer tidseffektivt och mycket mindre fysiskt 

ansträngande för brevbärare. I samband med att regeln infördes inkom totalt cirka 2 000 

överklaganden till Trafikstyrelsen. Jens Hork på Trafikstyrelsen uppger att han ändå bedömer 

att regeln har tagits emot väl, och att de flesta förstår bakgrunden till beslutet.   

3.6. Enhetlig praxis beslutar om rättigheten att få post levererad till dörren 

I Danmark har personer med funktionsnedsättningar dispens från postlagen om postlåda vid 

tomtgränsen genom rättigheten ”post till dörren” (Postlagen 9 § 2 stycket). Det är 

kommunerna som hanterar de skriftliga ansökningarna om att få post levererad till dörren 

enligt instruktioner från Trafikstyrelsen. Enligt Jens Hork på Trafikstyrelsen fanns rättigheten 

att få post levererad till dörren redan innan postlagen trädde i kraft 2011, men 

formaliseringen bidrog till att samma bedömning görs i samtliga kommuner. Tidigare förekom 

ofta klagomål på att bedömningar var olika beroende på kommun.  

Rättigheten om post till dörren avser adresserade försändelser och inte exempelvis 

oadresserad direktreklam och gäller oavsett ålder, bostadstyp eller geografisk hemvist. 

Bedömningen görs helt på individuell basis och inför beslut beaktas exempelvis bostadens 

utformning, andra hjälpmedel, hemsjukvård och annan praktisk hjälp. Post Danmark erhåller 

ingen kompensation från danska staten för de merkostnader som eventuellt uppkommer på 

grund av tjänsten och enligt uppgift från Post Danmark har kostnader för denna service aldrig 

utretts.  

Det finns dock vissa undantag från befordringsplikten och rättigheten att få post till dörren. 

För boende på avlägsna platser till exempel på ö utan färje- eller broförbindelse finns inte 

rättigheten. Vidare medges inte heller leverans av paket om det inte finns särskilda behov som 

talar för det.  

Danmark har så kallat digitalt förstahandsval, där kommunikation mellan privatpersoner och 

myndigheter huvudsakligen görs via e-post. Om en person av någon anledning, till exempel 

funktionsnedsättning eller ålder, inte använder dator, går det enligt samma principer som 

ovan att söka dispens i hemkommunen för att istället få brev från myndigheter. Beslutet tas 

här enligt formella riktlinjer i kommunerna.  I dagsläget har 450 000 personer beviljats dispens 

från myndighetskommunikation via e-post. 

3.7. Servicekravet innebär bland annat sexdagarsutdelning 

Postutdelning till privatpersoner görs sex dagar i veckan under måndag till lördag. Brev som är 

A-klassade ska delas ut påföljande vardag, och B-brev ska delas ut senast 4 dagar efter 

postning. På grund av besparingar görs numera utdelning (sedan 1 juni 2014) av A-brev 

postade till privatpersoner på lördag eller söndag senast på tisdagar. Kvalitetsnivån på service 
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med inrikes A, B eller C-försändelser är 93 procent, vilket är ett något reducerat krav jämfört 

med kravet innan lagändringen (SOU 2005:5). 

Att ha utdelning av post sex dagar i veckan på alla platser är ett relativt högt ställt servicekrav 

mot bakgrund av Post Danmarks besparingskrav. Utdelningspolicyn är också någonting som 

diskuteras i offentlig debatt. Transportministern har rätt att fatta administrativa beslut om 

eventuella förändringar. Jens Hork på Trafikstyrelsen berättar att de också för en dialog med 

andra medlemsländer i EU om befordringsplikten och sexdagarsutdelning i glesbygd. Han 

nämner också att de noga följer utvecklingen i Nya Zeeland, där diskussionen om färre 

utdelningsdagar i glesbygd har kommit längre än i Danmark (Clarke, 2014).  

3.8. Utvecklingen tyder på allt färre postkontor och fler servicepunkter 

I Danmark är det lagstadgat att det måste finnas minst en servicepunkt i varje kommun (enligt 

kommunindelningen från 31 december 2003). På orter med fler än 5 000 invånare måste det 

finnas minst en servicepunkt inom fem km radie. På orter med mellan 2 000 och 5 000 

invånare får inte en servicepunkt läggas ner utan att en ny inrättas. På ännu mindre orter kan 

en servicepunkt upphöra om avståndet till den nya inte är längre bort än 10 kilometer. 

Om en servicepunkt av någon anledning måste upphöra på mindre ort, finns det ett krav på 

att ett samråd mellan Post Danmark och lokala aktörer måste äga rum innan förändringarna.   

2014 erbjöd Post Danmark servicepunkter i form av 82 postbutiker som drivs i egen regi och 

614 postkontor med fullservice placerade i annan fysisk butik. Vidare finns ett hundratal 

platser där det finns service med till exempel automatisk paketutlämning (dygnsposten) och 

frimärksförsäljning.  

Vid Stelacons besök på Post Danmark framkom att det numera finns ett förslag på hur antalet 

servicepunkter kan bli fler, samtidigt som kostnaderna för att upprätthålla service kan 

reduceras. Enligt de undersökningar som Post Danmark har gjort, utnyttjas ”övriga tjänster” 

på servicepunkter med full service i liten utsträckning.  I övriga tjänster ingår bland annat 

mottagning och avsändning av värdeförsändelser och rekommenderade brev. Därför har Post 

Danmark beslutat av ta bort fler servicepunkter med full service, till förmån för fler 

servicepunkter med begränsad service. 
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Figur 5: Utnyttjade tjänster på servicepunkter med fullservice 

 

 

Antalet servicepunkter som erbjuder fullservice, i Postens egen regi eller postkontor 

etablerade i annan butik, minskar med respektive 82 till 20 och från 614 till 200. Istället 

etableras 700 så kallade ”postshops”. I ”postshops” har användare möjlighet att skicka paket 

och brev, hämta försändelser och köpa frimärken. Vidare ska den automatiserade 

pakettjänsten ”dygnposten” som används för inlämning och uthämtning av paket, öka i antal. 

Enligt Jørn Hansen kommer samtliga förändringar av servicepunkter slutföras i december 

2014.   

De servicepunkter som erbjuder fullservice ska finnas kvar med jämn spridning i landet och 

här ska det finnas möjlighet att utföra samtliga post- och betaltjänster. Ett minimikrav är att 

det ska finnas en servicepunkt i varje kommun. Inlämningscentraler för företagare är 

placerade i anslutning till postens distributionscentraler i hela Danmark. 

Föreslagna förändringar presenteras i nedanstående tabell. 

Tabell 1. Förändrad organisering av servicepunkter 

Servicepunkt Funktion Idag Ny modell 2014 

Postbutik i egen regi Traditionellt postkontor med full service 82 20 

Postbutik i annan butik Full service på ett postkontor i annan butik 614 200 

Postshops Hämta och lämna brev och paket - 700 

Dygnsposten Hämta och lämna brev och paket- dygnet runt 140 200 

Avlämningsplatser Utlämning av paket och frimärksförsäljning 98 - 

Inlämningscentraler Avlämning av större postvolymer   60 60 

Totalt antal 

servicepunkter 

 994                  1 180 

 

30% 

20% 19% 

30% 

1% 

Avsända brev Avsända paket Mottagna brev Mottagna paket Annat
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Enligt revidering i postlagen (Til. 3, Lov om ændring i Postloven) ska Post Danmark 

tillhandahålla servicepunkter med fullservice på öar som är självständiga kommuner. 

Servicepunkter ska placeras vid respektive färjeläge på öarna.  Dessutom bibehålls 

servicepunkter med full service på några större öar: Fur, Anholt, Oro, Sejerø och Fejø. Detta 

förutsätter dock att det finns lämpliga ombud på dessa platser.  På övriga öar utan fasta 

broförbindelser erbjuds servicepunkter med möjlighet att skicka och ta emot brev och paket 

och frimärksförsäljning. Skyldigheten att upprätthålla dessa servicepunkter gäller dock inte om 

det blir omöjligt att behålla god service på grund av försämrade kommunikationer eller då det 

inte längre är möjligt att hitta ett lämpligt ombud på platsen. 

3.9.  Sammanfattning av posttjänsten i Danmark 

 I Danmark har Post Danmark ansvaret för den samhällsomfattande posttjänsten och 

tillsynsmyndighet är Transportstyrelsen. 

 Gällande postlag dateras till 2010 och marknaden för post är sedan dess avreglerad. 

 I servicekravet ingår bland annat utdelning av post sex dagar i veckan till postlådor, som 

för privatpersoner får vara placerade på tomtgräns eller maximalt 50 meter från 

bostaden, oavsett landsbygd eller tätort. 

 Det finns vissa undantag från befordringsplikt som medger begränsad postutdelning till 

mottagare på öar:  

- För öar med ett till tio bofasta hushåll (året om) levereras post till brofäste eller 

färjeläge och måste hämtas av de boende själva. De boende måste vara 

registrerade på adressen och erhåller en ekonomisk ersättning (maximalt 3 410 

DKK/hushåll) 

- För öar utan fast bosättning hämtas post i land och mottagare erhåller inte 

ersättning.  

För öar med 11-1 000 bofasta hushåll transporteras post till ön, förutsatt att det 

finns reguljär färjetrafik eller broförbindelse, att servicen efterfrågas av de boende 

och att totala kostnaden för detta inte överstiger ersättningsnivån. 

- Öar med fler än 1 000 bofasta hushåll har ordinarie postutdelning. 

 Totalt finns cirka 12 000 postmottagare på öar som berörs av undantagen och Post 

Danmark uppskattar de årliga kostnaderna för ersättningar och utdelning till totalt cirka 

19 miljoner DKK (exkl. Bornholm).  

 För närvarande finns det 13 öar med mellan en till tio invånare, där utdelning görs enligt 

ovan. Av dessa 13 öar är sex öar där de boende själva får hämta post mot fast ersättning 

och Post Danmark betalade totalt ut över 31 000 DKK i ersättningar under 2013.  

 På de övriga sju öar med mellan en till tio invånare finns det för närvarande avtal med 

transportörer, som totalt kostar cirka 160 000 DKK per år. 

 Det finns en rättighet att få post levererad till dörren för personer som är äldre och/eller 

personer med funktionsnedsättning. Ansökan om att få post levererad till dörren 

administreras av respektive kommun och görs utifrån en enhetlig, av Post Danmark, 

fastställd praxis. För boende på avlägsna platser till exempel på ö utan färje- eller 

broförbindelse finns dock inte rättigheten att få post levererad till dörren. 

 Det ska enligt koncessionskraven finnas minst en servicepunkt per kommun. I slutet av 

2014 ska vissa effektiviseringar av servicepunkter vara genomförda, vilket i praktiken 

innebär färre postkontor i Post Danmarks egen regi med full service, till förmån för fler 

postkontor i butik som erbjuder en begränsad service. Totalt sett kommer antalet 

servicepunkter att öka i hela Danmark. 
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 Effektiviseringar har gjorts avseende brevlådors placering, där man i planeringen har 

beslutat om placering utifrån hur boende normalt rör sig i området och annan erbjuden 

service. 

 I Danmark finns ett digitalt förstahandsval, där all post från myndigheter skickas 

elektroniskt till mottagare, via en digital postlåda. Den omfattande digitaliseringen i 

samhället är troligtvis förklaringen till att Danmark uppvisar den mest omfattande 

minskningen i brevvolymer i Norden.  
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4. Posttjänsten i Finland 

Den finska marknaden för post har varit avreglerad sedan 1991. I Finland är det 

Kommunikationsverket (FICORA- Finnish Communications Regulatory Authority) som 

övervakar och följer efterlevnad av postlagen (415/2011). I postlagen fastställs att det ska 

finnas en enhetlig och tillgänglig postservice i hela landet till ett rimligt pris och lagen följer 

även Europeiska Unionens postdirektiv. Kommunikationsverket utser genom upphandling det 

företag som ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. I Finland är det Itella 

Posten AB (Itella) som svarar för den samhällsomfattande posttjänsten.  

4.1. Den samhällsomfattande posttjänsten ska säkra en god och likvärdig 
behandling 

I koncessionen till Itella finns riktlinjer som ska säkra att den samhällsomfattande posttjänsten 

ger god och likvärdig behandling av alla postmottagare. I de samhällsomfattande 

posttjänsterna ingår en befordringsplikt för följande postförsändelser: 

 brevförsändelser som väger högst två kg 

 postpaket som väger högst tio kg  

 postförsändelser som väger högst 20 kg som ankommer till landet 

 rekommendations- och försäkringstjänster för de postförsändelser som avses i 1 och 2 

punkten 

 blindförsändelser < sju kg. 

Utdelning av tidningar och tidskrifter samt oadresserade försändelser är inte reglerad i 

postlagen och ingår därför inte i de samhällsomfattande tjänsterna. Itella har inte heller 

skyldighet att tillhandahålla grundläggande betaltjänster på sina servicepunkter. I de 

samhällsomfattande tjänsterna ingår befordringsplikt för både inrikes- och 

utrikesförsändelser. Postutdelning och insamling av post ska göras en gång per dag under fem 

vardagar i veckan.  

I servicekravet för samhällsomfattande posttjänst ingår att minst 80 procent av A-brev ska 

delas ut dagen efter inlämning, 95 procent två dagar efter och 98 procent ska delas ut senast 

tre dagar efter. Postlagen fastställer att B-brev ska delas ut så att minst 95 procent av 

försändelserna är framme senast den andra vardagen räknat från inlämningsdagen och minst 

98 procent senast den tredje vardagen. För försändelser inom EU gäller att 85 procent ska 

levereras senast tre dagar efter inlämningsdagen. Enligt koncessionsrapporten från 2013 

uppfylldes servicekravet på A-brev med god marginal men servicekravet för B-försändelser 

uppfylldes inte till fullo. Av dessa brevförsändelser var 93 procent framme den andra vardagen 

räknat från inlämningsdagen och 98,9 procent den tredje vardagen. 

Itella rapporterar årligen till Kommunikationsverket om postövervakning i 

koncessionsrapporten. Rapportering om verksamhetsställen görs två gånger om året. Utifrån 

rapporteringen bedömer Kommunikationsverket hur väl Itella uppfyller kraven i postlagen och 

de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen. 
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4.2. Undantag från befordringsplikten förekommer på grund av otillgänglighet  

I postlagen beskrivs ett antal undantag från befordringsplikten, som gäller för mer otillgängliga 

platser (§18). Enligt lagrummet har Itella rätt att göra undantag från insamlings- och 

utdelningsfrekvens, när det är frågan om svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarksområden. 

Vidare gäller undantagen för postlådor som ligger längs vägar som inte trafikeras året om och 

för öar som inte har reguljär färjetrafik minst fem dagar i veckan.  

Itella ska årligen rapportera antal hushåll som är undantagna befordringsplikten och hur dessa 

är lokaliserade i landet. I hela landet får antal berörda hushåll inte överstiga 300.  Om det 

uppstår meningsskiljaktigheter mellan Itella och postmottagare är det Kommunikationsverket 

som har det slutliga avgörandet om vilka postmottagare som får omfattas av undantaget. 

Antalet hushåll som har berörts av undantag var 157 stycken under 2012.  

Enligt Petri Aaltonen på Itella finns de flesta hushåll som är undantagna i Åbo skärgård och i 

Kotka, ett område i norra Finland.   

Figur 6. Antal hushåll som berörs av undantag från befordringsplikten 2010-2012 

 

Utdelning ska göras minst en dag i veckan till hushåll som är undantagna från 

befordringsplikten. Men det finns krav på att Itella måste underrätta mottagare om postpaket 

och försändelser från myndighet senast tredje dagen efter mottagandet på servicepunkten. 

Men underrättelser får göras via telefon, epost eller på annat sätt.   

Utkörning av post i glesbygd kräver stora resurser på grund av långa avstånd. Itella delar ut 

post genom att dagligen köra 270 000 km och totalt 68 miljoner km per år. Det finns för 

närvarande 7 000 olika utdelningsrutter och av dessa är 1 000 rutter (15 procent) över 100 km 

långa. Till längden utgör dessa 1 000 rutter 50 procent av Itellas sammanlagda ruttlängd och 

de omfattar totalt nio procent av samtliga postmottagare. 

4.3. Servicepunkter ska finnas i varje kommun på rimligt avstånd 

Enligt postlagen ska det finnas minst en servicepunkt med full service i varje kommun (på 

fastlandet) och servicen ska finnas på rimligt avstånd från bostäder.  Avgörandet av vad som är 

rimligt baseras på områdets befolkningstäthet och areal, transportmönster inom området och 

på hur andra typer av serviceinstanser är lokaliserade. Om servicepunkten är placerad mer än 
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fem km från den egna bostaden i glesbygd, kan användaren beställa kostnadsfri hemleverans 

av sådana paket som har adresserats till poststället för avhämtning.  

Itella får också enligt postlagen utse ombud, till exempel affärsverksamhet, som 

tillhandahåller servicen. Enligt koncessionsrapporten från 2013 hade Itella 101 egna 

servicepunkter och 788 postkontor via ombud. Itellas målsättning är att år 2020 ha totalt 

1 700 etablerade servicepunkter, i egen regi, genom ombud eller automatiserad service. Det 

finns för närvarande även 102 avhämtningsställen för postpaket, 307 paketautomater 

(SmartPost) och 8 stycken inlämningspunkter för företag. Målsättningen är alltså att antalet 

servicepunkter ska öka med ca 400 stycken till 2020. 

Tabell 2. Antal servicepunkter över tid. 

Antal verksamhetsställen 2011 2012 2013 

Egna servicepunkter 132 103 101 

Postkontor via ombud 835 819 788 

Avhämtningsställen paket 11 40 102 

SmartPost automater 50 131 307 

Inlämningscentraler  8 8 8 

Totalt antal servicepunkter 1036 1101 1306 

 

Servicepunkterna ska enligt postlagen placeras i hela landet så att avståndet från den 

stadigvarande bostaden till verksamhetsstället är högst tre kilometer för minst 82 procent av 

dem som använder posttjänsterna. För högst tre procent av dem som använder posttjänsterna 

får avståndet från den stadigvarande bostaden till verksamhetsstället vara över tio kilometer.  

I slutet av år 2013 bodde 82 procent av befolkningen på högst tre kilometers avstånd från 

verksamhetsställen, avhämtningsställen och paketautomater och 97 procent av befolkningen 

på högst tio kilometers avstånd. Dessa procentvärden uppfyller alltså kraven i förordningen 

om placering av verksamhetsställen för post. I varje kommun fanns ett verksamhetsställe som 

postlagen fastställer att det ska göra. 

4.4.  Brevlådor ska finnas på rimligt avstånd 

Enligt postlagen måste det finnas en möjlighet att lämna in de brevförsändelser som ingår i de 

samhällsomfattande posttjänsterna i en brevlåda som ligger på ett rimligt avstånd, med 

avseende på befolkningstäthet, areal och transportmönster från användarens bostad. I de 

samhällsomfattande posttjänsterna ingår minst en insamling från brevlådor varje arbetsdag.  

Enligt koncessionsrapporten fanns under 2013 sammanlagt ca 6 900 brevlådor i Finland.  

4.5. Postlåda ska vara placerad på ett rimligt gångavstånd från huset 

Postlådor för utdelning av post ska vara placerade på rimligt avstånd från de boende (§43 i 

postlagen). I kommunikationsverkets föreskrifter (61/2011), definieras ett rimligt avstånd till 

postlådan från bostaden till högst 50 meter för tätorter. I glesbygd får postlådan placeras 

högst 500 meter från bostadshuset. Men det kan göras undantag från regeln om 500 meter till 

upp till 1 km, om följande villkor är uppfyllda:  
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 det krävs avvikelse från utdelningsrutten för att dela ut post till endast en mottagare 

 fastigheten ligger inte placerad vid allmän eller året om trafikerad väg 

 vägen inte plogas eller sandas enligt tidtabell på vintern  

 det är omöjligt att vända postutdelningsbilen på vägen. 

I glesbygd finns det möjlighet att i den egna postlådan lämna vanliga, frimärksförsedda brev 

för vidarebefordran. På vissa platser är den så kallade brevbrickan i bruk, som kan hängas på 

postlådan om det finns post som ska hämtas. Brevbäraren tar med sig de avgående 

försändelserna då det finns inkommande post till kunden. Posten delar ut brevbrickan som 

berättigar till tjänsten och detta görs när Posten bedömer att avståndet till närmaste brevlåda 

är tillräckligt långt. 

Det finns möjlighet för både mottagare och Posten att överklaga beslut om postlådors 

placering till kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Posten har rätt att söka avgörande i fall 

där en mottagare vägrar ändra postlådans placering och mottagare har rätt att bestrida 

postens krav på placering till denna instans.    

4.6. Det finns en rättighet att få post levererad till ytterdörren  

Rörelsehindrade personer och personer som har fyllt 75 år har rätt, att efter en beviljad 

ansökan till lokala distributionsenheten, få sin post utdelad i en postlåda som är placerad i 

omedelbar närhet av bostadens ytterdörr eller i brevinkast till lägenheter. 

Denna rättighet förutsätter att samtliga mottagare i hushållet är berättigade till servicen. Om 

det inte kan fastställas att en adressat är rörelsehindrad och därmed inte förmår att hämta sin 

post på egen hand, kan Itella med högst två års mellanrum, be adressaten visa upp ett 

läkarintyg.   

Även för servicepunkter ska tillses en god fysisk tillgänglighet, med exempelvis 

handikapparkering och rullstolsramp. Enligt Petri Aaltonen på Itella är det en utmaning för 

Posten att utse lämpliga ombud på glest befolkade platser. I många fall blir det ett 

övervägande mellan tillfredställelse av den fysiska tillgängligheten och att kunna erbjuda ett 

ombud överhuvudtaget.  

4.7. Innovativa försök med digital postutdelning i Finland 

Under våren 2010 inledde Itella en försöksverksamhet med postutdelning i glesbygd, i 

experimentet ”Living Lab”. Försöket gjordes i området Anttila och 122 hushåll och 17 företag 

deltog, på frivillig basis, i försöket. Försöket innebar att postverksamheten hade tillstånd att 

öppna och läsa in A- och B-försändelser till pdf-format, som skickades elektroniskt till 

mottagaren via NetPosti, en digital brevlåda.  Mottagare erbjöds att få posten från vissa 

avsändare helt digitalt.  

Efter att försändelser hade lästs in, förseglades kuverten igen. Varje mottagare hade ett 

postskåp på sin närmaste servicepunkt och här lades varje dag den inlästa posten. Om inte 

mottagaren hämtade posten på egen hand gjordes utkörning av den fysiska posten två gånger 

i veckan. Paketutlämning på servicepunkterna ersattes med utlämningsautomater för paket, 

så kallade SmartPost automater, som fanns hos ombuden. 
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Figur 7. Via NetPosti kunde användare läsa sin post digitalt 

 

 

 
Experimentet utökades under december 2010 till att även innefatta elektronisk leverans av 

dagstidningar. Totalt medverkade 15 hushåll och 49 mottagare i Åbo skärgård och försöket 

varade i sex månader. Tidningar scannades in av postverksamheten och levererades sedan 

digitalt till mottagaren via NetPosti. 

Experimentet Living Lab i Anttila och Åbo avslutades i november 2011. Itella konstaterade 

efteråt att behov av ordinarie postservice var mycket varierande mellan olika användare. De 

kunde konstatera att det var många användare som var nöjda med att få leverans av den 

fysiska posten två gånger i veckan. Avläsningen och digitaliseringen av brev och tidningar fick 

både negativa och positiva reaktioner. De flesta mottagare var nöjda med att få exempelvis 

räkningar digitalt, men flera hushåll föredrog ändå papperstidningar framför digitalt inlästa 

tidningar. 

I dagsläget tar Itella tillvara på erfarenheterna från försöksverksamheten i Anttilla och försöket 

har också upprepats flera gånger i skärgården. Enligt Petri Aaltonen på Itella visade sig 

försöken med avläsning av fysiska brev och tidningar vara mycket kostsam och han tror därför 

inte att metoden kommer att implementeras i praktiken. Dessutom tror han att metoden inte 

kan ersätta all post i glesbygd eftersom det enligt lagrummet måste finnas ett samtycke hos 

mottagaren. Däremot var automatiserade paketterminaler, så kallade ”SmartPost”-automater, 

en mycket uppskattad tjänst i försöken och därför lanserades dessa på bredare basis under 

2011.  

4.8. Taxibilar kan också köra ut post- men detta görs i mycket liten omfattning 

Itella tar hjälp av taxibilar för att dela ut posten. De taxibilar som exempelvis sköter 

skolskjutsar i glesbygden tar ibland även med sig post på sina rutter i glesbygd. Enligt Petri 

Aaltonen är andelen rutter som körs av taxibilar I nuläget relativt liten. I dag körs en procent 

av det totala antalet utdelningsrutter av taxibilar.  

För privata distributörer i glesbygd innebär möjligheterna till postutdelning visserligen ökade 

möjligheter till sysselsättning. Men enligt Finlands taxiförbund finns det alltid en risk att 
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sådana lösningar kan leda till brist på taxibilar, varför till exempel paketvikter och tidshållning 

alltid är viktigt att utvärdera innan beslut tas om att börja köra ut brev och paket med taxi. 

4.9. Sammanfattning av posttjänsten i Finland 

 I Finland svarar företaget Itella för den samhällsomfattande posttjänsten och 

tillsynsmyndighet är Kommunikationsverket (FICORA). 

 Gällande postlag dateras till 2011 och marknaden i Finland är, sedan relativt lång tid 

tillbaka, avreglerad. 

 I servicekravet ingår bland annat utdelning av post fem dagar i veckan till brevlådor, som 

för privatpersoner ska vara placerade högst 50 meter från bostaden i tätorter. I glesbygd 

ska postlådan placeras högst 500 meter från bostadshuset.  

 Det kan göras undantag från regeln om postlådors placering. I glesbygd kan boende ha 

högst en km till postlådan om ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:  

- det krävs avvikelse från utdelningsrutten för att dela ut post till endast en 

mottagare 

- fastigheten ligger inte placerad vid allmän eller året om trafikerad väg 

- vägen inte plogas eller sandas enligt tidtabell på vintern  

- det är omöjligt att vända postutdelningsbilen på vägen. 

 Utdelning ska göras fem dagar i veckan, men det finns undantag för glest befolkade eller 

svårtillgängliga platser, som medför att post kan delas ut minst en dag i veckan. 

Undantag gäller bland annat för postlådor som ligger längs vägar som inte trafikeras året 

om eller för öar som inte har reguljär färjetrafik minst fem dagar i veckan.  

 Enligt koncessionskravet får antal berörda hushåll med färre än fem dagars utdelning 

inte överstiga 300.  Under 2012 berördes totalt 157 hushåll.   

 Det ska finnas minst en servicepunkt i varje kommun på rimligt avstånd från de boende. 

År 2013 bodde 82 procent av befolkningen på högst tre kilometers avstånd från 

verksamhetsställen, avhämtningsställen och paketautomater och 97 procent av 

befolkningen på högst tio kilometers avstånd. 

 Antal postkontor i Itellas regi och antal postkontor i annan butik har minskat i över tid. 

Dessa har i stor utsträckning ersätts med automatiserad in- och utlämning av paket, så 

kallade SmartPost-automater.  

 Postmottagare med funktionsnedsättning och/eller att mottagaren är äldre än 75 år har 

rätt att få post levererad till dörren. Ansökningar hanteras av respektive 

distributionsenhet. 

 Itella har haft försöksverksamhet med avläsning av fysisk post till digitalt format. Efter att 

brev har öppnats, avlästs och förseglas igen, skickades en elektronisk kopia av brevet till 

mottagaren. Den fysiska posten har sedan levererats dagligen till postboxar hos ombud 

och då mottagare inte har hämtat försändelsen på egen hand gjordes utkörning av den 

fysiska posten två gånger i veckan. Paketutlämning på servicepunkterna ersattes med 

utlämningsmaskiner som också fanns hos ombuden. 

 Försöksverksamheten visade sig vara mycket kostsam och Itella har dragit slutsatsen att 

hanteringen inte är genomförbar på generell basis i glesbygdsområden. Dock kunde 

konstateras att den automatiserade servicen var uppskattad av användare, varför Itella 

har etablerat och planerar att etablera SmartPost-automater på fler platser i landet.    

 

  



  

  

 

  

25 (36)  

 

5. Posttjänsten i Norge 

Tillsynsmyndighet för post i Norge är Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Den lag som 

reglerar posten gäller för hela Norge och Svalbard, men inte ön Jan Mayen. Postlagen och dess 

koncessionskrav tillser att samtliga användare ska ha god tillgång till och likvärdig kvalitet av 

posttjänster och säkra kvalitativa digitala posttjänster. Posttjänsten ska bedrivas på ett sådant 

sätt att samhällets resurser används på ett effektivt sätt. 

5.1. Den samhällsomfattande posttjänsten innehas av Posten Norge 

Den samhällsomfattande posttjänsten i Norge tillhandahålls av Posten Norge AS och 

bestämmelser om denna finns i postlagen, föreskriften om förmedlingen av rikstäckande 

försändelser och i koncessionen för Posten Norge.  

I den samhällsomfattande posttjänsten ingår befordringsplikt på bland annat: 

 adresserade brev upp till två kg 

 adresserade dags-, vecko- och månadstidningar och direktreklam upp till två kg 

 adresserade paket upp till 20 kg och tillhandahålla pakettjänst med eller utan leverans till 

postmottagarens bostad eller verksamhetsställe 

 rekommenderad post och värdeförsändelser upp till två kg 

 portofria försändelser för blinda, synsvaga, krigsfångar och interner i fängelse. 

Sedan 2006 har Posten Norge också monopol på adresserade brevförsändelser under 50 gram 

(tidigare var det 100 gram). Posten Norge har alltså under en relativt lång tid behållit sitt 

monopol på brevförsändelser under 50 gram och Norge lade in ett veto mot EU:s 

gemensamma postdirektiv. Nuvarande regering har beslutat att genomföra EU:s postdirektiv 

och ett förslag om ny postlag är för närvarande hos remissinstanser.  Den nya postlagen skulle 

innebära att postmarknaden blir avreglerad. Vidare finns också ett förslag på att postutdelning 

ska reduceras från sex till fem dagar i veckan.  

I Posten Norges koncession finns riktlinjer som ska säkra att den samhällsomfattande 

posttjänsten ger god och likvärdig behandling av alla postmottagare.  Postservicen ska enligt 

lag bedrivas effektivt och till ett rimligt pris för användare. Servicekravet är i dagsläget att 

postutdelning och insamling ska ske sex dagar i veckan (måndag-lördag) och det ska finnas 

minst en servicepunkt med anpassade öppettider i varje kommun. Det ska också finnas ett 

rikstäckande nät av brevlådor för insamling av post. I koncessionen beskrivs också ett antal 

undantag från befordringsplikten, som gäller för mer otillgängliga platser. Enligt koncessionen 

ska 85 procent av inrikes brevförsändelser levereras till mottagare dagen efter inlämning. 

Posten Norge har också ansvaret för att erbjuda grundläggande betaltjänster i sitt 

rikstäckande nät av servicepunkter.  

Nuvarande koncession från Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gäller för perioden 1 jan 

2013- 31 december 2016. Posten är ålagd att årligen sammanställa en rapport till 

myndigheten där det ska framgå hur koncessionen har uppfyllts och där eventuella klagomål 

om utdelningsfrekvens eller servicepunkter ska redovisas.  

5.2. Postservice kan vara reducerad på specifikt otillgängliga platser  

Posten Norge ska alltså tillhandahålla en enhetlig service med postutlämning.  Det är särskilt 

paragrafterna § 5 och § 6 i förordningen som styr servicenivån av posttjänster. 
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Det finns dock vissa undantag från befordringsplikten och dessa undantag beskrivs i postlagen. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har medgivit dispens till befordringsplikten främst till 

postmottagere på svårtillgängliga platser, på grund av exempelvis dåliga förbindelser, långa 

avstånd till tätort eller andra komplikationer som försvårar utdelning.  

Om ett eller flera av nedanstående punkter är uppfyllda medges undantag:   

 om det är färre än tre hushåll per 1 km 

 när offentlig reglering gör det nödvändigt att avvika från huvudreglen 

 om vägen inte är farbar 

 om det inte finns reguljära transportvägar eller där utdelning kan anses överflödig med 

tanke hur boende i otillgängliga områden normalt färdas. 

För att säkra kontroll och enhetlighet i hanteringen av vilka mottagare som berörs av 

undantagen, finns en utarbetad en intern praxis som används på lokal och regional nivå. Enligt 

Posten Norge uppnås det i de flesta fall enighet med berörda mottagare, men postmottagare 

har rätt till att framföra klagomål till Posten Norge och eventuella överklagande kan även 

göras till högre nivå inom organisationen.  

5.3. Postlådor ska placeras maximalt 250 meter från hus på glest befolkade 
platser 

I den samhällsomfattande posttjänsten ingår att Posten Norge ska leverera till varje 

mottagares postadress, förusatt att denne har en postlåda. Inför 2014 ändrades kraven i 

koncessionen med ett tillägg om att Posten i större utsträckning ska sträva efter att nå enighet 

med mottagare vad gäller placering av postlådor.  

I dagsläget görs utdelning sex dagar i veckan till 2,4 miljoner postlådor. För resterande 

postlådor görs utdelning färre än sex dagar per vecka. Posten Norge arbetar kontinuerligt med 

att effektivisera utdelningsrutter och postlådors placering. Placering av postlådor anses ha en 

stor betydelse för att utdelning ska kunna göras på ett effektivt sätt och att arbetsmiljön för 

brevbärare ska vara tillfredställande god.  

Huvudregeln är att postlådor till hushåll ska placeras på tomtgränsen till fastigheter och för 

tätort gäller kravet att postlådan maximalt får placeras 100 meter från bostadens ingång. I 

glesbygd är avståndskravet satt till maximalt 250 meter från bostaden. Om undantag enligt 

punkt 1-4 enligt ovan föreligger, har posten rätt till dispens från utlämningskravet till postlåda 

nära postmottagaren. Det vanligaste undantaget som tillämpas för postmottagare i glesbygd 

är "färre än tre hushåll per 1 km". Enligt Posten Norge tillämpas undantaget "när offentlig 

reglering gör det nödvändigt att avvika från huvudregeln" för ett fåtal postmottagare och 

detta kan till exempel träda i kraft om tidtabeller för färjeförbindelser förändras. Under 2012 

berördes totalt tolv postmottagare av undantaget och anmodades flytta sina postlådor. Åren 

dessförinnan tillämpades undantaget inte alls. 

Enligt koncessionsrapporten från 2013 berördes totalt  2 854 hushåll av undantag detta år, 

vilket var en ökning med 47 hushåll från föregående år. Antal versamheter berörda av 

undantag uppgick under 2013 till 261, vilket också innebar en ökning med fem stycken.  

Flertalet av hushållen som berörs av undantag återfinns i landets östra region. I 

koncessionsrapporten presenteras antal berörda hushåll och vad undantagen har medfört för 

konsekvenser i avstånd till postlåda. Motsvarande information med avseende på 

verksamheter finns dock inte att tillgå i koncessionsrapporten. 
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Figur 8. Hushåll som berörs av generella undantag 

  

 

De flesta av de mottagare som berörs av undantag finns i glesbygdsområden och det är främst 

villkor nummer 1, om färre än tre hushåll per kilometer, som har avgjort om en mottagare är 

undantagen från avståndskravet. I koncessionrapporten framkommer att det även är ett fåtal 

mottagare i tätbebyggda områden som berörs av undantagen, till exempel om dessa finns på 

avsides vägar som inte ingår i ordinarie utdelningsrutt. 

5.4. Post får delas ut mer sällan än tre dagar per vecka  

Ovanstående undantag kan också påverka antal utdelningsdagar i glesbygd. Posten Norge har 

mandat att själv bestämma vilka huhåll som berörs av undantaget, men det finns en fastställd 

maximal nivå som anger att maximalt tillåts 1 250 hushåll och 46 verksamheter beröras av 

undantagen (Konsesjonsrapport, 2013).  

Efter kontakt med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, framkommer att det för närvarande 

pågår en översyn av antal hushåll och verksamheter som får beröras av undantaget. Det 

bestämda antalet, 1 250 hushåll, baseras på förekomsten av undantagna hushåll under 2001-

2002 och sedan dess har antalet hushåll på svårtillgängliga platser minskat. Antal företag finns 

kvar i ungefär samma utsträckning. Posten Norge har därför ansökt om en ändring i villkoren. I 

det nya förslaget från Posten Norge föreslås att den övre gränsen ska uppgå till 700 hushåll 

och verksamheter. Posten Norge anser att 700 undantagna mottagare är bättre anpassat till 

dagens situation. Den föreslagna sammanslagningen av verksamheter och hushåll, motiveras 

främst av att det ibland är svårt med gränsdragningen av verksamheter och hushåll och att 

detta ger mer flexibilitet till justeringar över tid. 

Posten i Norge ska årligen registrera och rapportera omfattning av och geografisk spridning av 
mottagare som har begränsad utdelning på grund av de gällande kriterierna 1-4. 
I rapporteringen ska det framgå hur posten har löst utdelningen för de mottagare som berörs. 
Rapportering med avseende på detta görs i koncessionsrapporten.   
 

Undantaget medför att post ska delas ut minst tre vardagar per vecka, men även denna gräns 

får underskridas om det finns särskilda omständigheter som gör platser otillgängliga. 
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Nedan följer en tabell med de hushåll och verksamheter som under 2013 var undantagna 

befordringsplikten sex dagar i veckan. 

Tabell 3. Antal hushåll och verksamheter som inte har utdelning sex dagar i veckan. 

Anledning till undantag Antal utdelningar per vecka 

Hushåll 5 dagar 4 dagar 3 dagar 2 dagar 1 dag Totalt 

Dåliga kommunikationer 43 6 46 7 1 103 

Långa avstånd 77 18 268 2  365 

Totalt 120 24 314 9 1 468 

Verksamheter 5 dagar 4 dagar 3 dagar 2 dagar 1 dag Totalt 

Dåliga kommunikationer 6  2   8 

Långa avstånd 5  34   39 

Totalt 11  36   47 

 

De geografiska platser där postutdelning till hushåll är begränsad till två eller färre dagar i 

veckan visas i Figur 9 nedan. De hushåll som har färre utdelningsdagar är enligt uppgift främst 

belägna på öar utan reguljära kommunikationer. 

Figur 9 Områden med utdelning <två dagar per vecka 

 

I de föreslagna förändringarna av postlagen ingår att antal utdelningsdagar ska reduceras från 

sex till fem dagar i veckan. Denna förändring kommer att innebära att distribution på lördagar 

utgår. 
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I dagsläget finns ingen information om hur reduceringen av antal utdelningsdagar kommer att 

påverka de kriterier som medger undantag för glesbygd. Enligt Øystein Hoel på Posten Norge 

kan ett reducerat antal utdelningsdagar påverka distribution av dagstidningar på mindre 

lönsamma platser negativt, eftersom Posten Norge idag distribuerar tidningar i samband med 

ordinarie utkörning. Där tidningsutdelning är mer lönsamt, i tätorter, görs ofta utdelning av 

andra postföretag som inte innehar den samhällsomfattande posttjänsten och därför kan 

fortsätta distribuera tidningar sex dagar i veckan. I och med ökad tillgång till elektronisk 

media, diskuteras nu behovet av lördagsutdelning på en högre nivå. Kostnaderna för 

lördagsutdelning vägs här i proportion till nyttan av detta. Enligt Posten Norge kommer det 

finnas behov av statlig finansiering för fortsatt tidningsutdelning på lördagar på glest 

befolkade, mindre lönsamma platser. 

5.5. Förändringar i koncessionskraven medför att undantag försvinner 

Det ovan beskrivna undantag nummer 1, som avser färre än tre hushåll per km, kan komma 

att upphöra helt eller förändras inom snar framtid. Enligt koncessionskravet ska undantaget 

endast tillämpas på postlådor som ligger på sidovägar från den ordinarie rutten.  Undantag 

avser alltså de vägar där Posten måste köra samma sträcka fram och tillbaka för att utföra 

leverans till en eller ett fåtal brevlådor och mätningen startar vid närmast föregående giltiga 

utlämningsställe. Det vill säga vid den sista leveranspunkten som uppfyller minimikravet för 

minst tre hushåll i genomsnitt per km. 

I november 2014 fattades ett domslut som behandlar innehållet i undantag nummer 1 och 

utfallet blev att undantagsvillkor nummer 1 förklarades ogiltigt. Under 2010 överklagade ett 

antal hushåll i regionen Telemark avståndsregeln utifrån §5 i postlagen som anger att 

koncessionsvillkoren ska vara klara och entydiga. Rätten fastslog att koncessionsvillkoret gav 

Posten Norge för stort utrymme för egna beräkningar om vilka hushåll som ska omfattas av 

undantaget. För närvarande finns ingen information om huruvida villkoret ska ersättas eller 

helt tas bort ur koncessionen.  

5.6. Det ska finnas minst ett postkontor i varje kommun och utvecklingen går 
mot fler "post i butik"-verksamheter 

Enligt postlagen ska ett postkontor finnas i varje kommun, och Posten Norge får reducera 

antal servicepunkter med full service till förmån för servicepunkter med begränsat utbud. 

Kravet med en servicepunkt per kommun kan frångås  om det inte anses vara möjligt att 

upprätta ombudsverksamhet på platsen. Nedan följer en presentation över hur antal 

servicepunkter har förändrats över tid.  
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Figur 10. Antal fasta servicepunkter 2007-2013 

 

På de platser där det inte är möjligt att upprätthålla servicepunkter erbjuds postmottagare 

lantbrevbärarservice. I dagsläget betjänar lantbrevbäringen totalt 547 650 hushåll och ca. 52 

400 företag. Detta är en ökning jämfört med 2012. I rapporteringen från 2013 framkommer 

att det då fanns 1 590 rutter i Norge. Detta innebär en minskning med 51 linjer från året 

innan. Ökningen av antalet hushåll och företag och minskningen av antalet rutter beror på att 

vissa fasta servicepunkter har lagts ner under 2013 och att det har effektiviserat dragningen av 

färdrutterna.   

Om förändringar i tillgänglighet till servicepunkter görs, finns det ett krav i koncessionen om 

att Posten Norge måste meddela berörda om detta senast två månader innan förändringarna 

förväntas träda i kraft. Det ska också göras en försäkran om att kraven i koncessionen 

fortfarande är uppfyllda och vad förändringarna får för konsekvenser för användare. 

5.7. Brevlådor ska vara tillgängliga och tömmas varje vardag och lördag eller 
söndag 

Enligt koncessionen ska det finnas ett rikstäckande nät av brevlådor för insamling av post och 

de ska vara tillgängliga i den mening att de ska ha en central placering i bostadsområde, 

utanför affärer eller där många vanligen rör sig. Det ska också finnas brevlådor utanför 

samtliga servicepunkter och längs de rutter som lantbrevbärare passerar.  

Under 2012 gjorde Posten Norge en kartläggning över samtliga brevlådor i Norge, vilket 

resulterade i effektivisering i hur brevlådor placerades ut. Jämfört med 2010 har antalet 

brevlådor minskat i antal och framför allt har minskning skett i Nordnorge och i östra Norge 

medan antal brevlådor har ökat i Osloregionen. I Nordnorge beror minskat antal främst på 

effektivisering i placering och i de andra delarna förklaras förändringar av ändrad 

regionindelning. Nedanstående figur presenterar hur det genomsnittliga antalet brevlådor har 

förändrats sedan 2010.  
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Figur 11. Genomsnittligt antal brevlådor i Norge under 2010-2013 

 

I koncessionsrapporten för 2013 anges att målsättningen under det senaste året har varit att 

inte göra några förändringar i antalet brevlådor från 2012 under förutsättning att inga 

servicepunkter har tagits bort eller flyttat. Antal brevlådor har ökat med 155 stycken.  

 

5.8. Utökad postservice vid funktionsnedsättning och förändrad tillgänglighet 
måste meddelas i tid 

Personer med funktionsnedsättningar har möjlighet att få post levererad direkt till dörren på 

sin bostad. Inför att personer beviljas denna rättighet, görs ett övervägande om huruvida 

personen är oförmögen att hämta sin post i brevlåda enligt ovan och om det finns andra 

boende i hushållet. Utökad postservice gäller inte enbart med avseende på ålder, utan 

användaren i fråga måste också ha en funktionsnedsättning. 

Beslut om en person har rätt att få uttökad postservice fattas av de respektive 

distributionsenheterna. Enligt Øystein Hoel på Posten Norge finns en intern praxis som ska 

säkerställa en enhetlig praktisering av ansökningar. Enligt honom hittas i de flesta fall en 

lösning och klagomål om rättighet till uttökad service förekommer nästan aldrig. Posten Norge 

erhåller ingen specifik ersättning som är kopplat till att täcka merkostnaderna för servicen att 

leverera post till dörren. Dock erhåller ju Posten Norge ett årligt ersättningsbelopp från staten, 

som ska täcka kostnaderna för att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. 

Enligt koncessionen måste Nasjonal kommunikasjonsmyndighet förvarnas om eventuella 

förändringar i tillgänglighet till postservice, till exempel om förändrade servicepunkter eller 

postrutter. Förvarning måste göras så snart som möjligt och senast två månader innan 

förändringarna träder i kraft. I underrättelsen ska det tydligt framgå vad förändringarna får för 

konsekvenser i tillgänglighet och det ska säkerställas att villkoren i koncessionen fortfarande 

är uppfyllda. Användare måste också meddelas om förändringar senast två månader innan de 

träder i kraft. Ifall planerade förändringar är uppenbart positiva ur ett 

tillgänglighetsperspektiv, kan dessa träda i kraft utan att det meddelas till offentligheten.  

Tillsynsmyndigheten har vid eventuella överträdelser befogenhet att förelägga postbolaget att 
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utföra viss service (enligt Postlagen §23).  Vid upprepade överträdelser har myndigheten rätt 

att dra in licensen för det berörda postbolaget. 

5.9. Mer digital post från myndigheter väntas inom kort 

Norge kommer inom kort att gå över till digitalt förstahandsval, där samtliga privatpersoner 

över 15 år kommer att få digital post från samtliga myndigheter. Beslutet om digitalt 

förstahandsval fattades under 2014 och efter en offentlig upphandling beslutades att Post 

Norge digitala brevlåda, Digipost, som redan finns i bruk, ska vara den offentliga sektorns 

digitala postleverantör. Närmare bestämmelser om digital post som förstahandsval kommer 

att finnas i den nya postlagen som träder i kraft någon gång under 2015.   

Digipost är redan en etablerad lösning och hittills finns 300 000 personer registrerade för en 

digital brevlåda. Samtliga norska medborgare ska bli registrerade för denna brevlåda, men det 

kommer finnas en möjlighet att fortsätta med brevpost på grund av exempelvis hög ålder eller 

att en person inte har tillgång till dator. Ett antal företag, som till exempel banker, 

försäkringsbolag och hälsomyndigheter, använder redan Posten Norges digitala postlösning. 

5.10. Sammanfattning av posttjänsten i Norge 

 Posten Norge svarar för den samhällsomfattande posttjänsten i Norge, där Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet är tillsynsmyndighet.  

 Postlagen som för närvarande reglerar posttjänster är daterad 2006 och enligt lag har 

Posten Norge monopol på befordran av försändelser under 50 gram.  

 Ny postlag är på remiss i skrivande stund och införandet av lagen kommer medföra två 

stora förändringar: ett upphörande av Posten Norges monopol på försändelser under 50 

gram samt förändrad utdelningsfrekvens: från sex dagar i veckan till fem dagar i veckan. 

Vissa undantag medger lättnader i befordringsplikten till svårtillgängliga eller glest 

befolkade platser: 

- om antal hushåll är färre än tre per kilometer 

- när offentlig reglering gör det nödvändigt att avvika från huvudreglen 

- om vägen inte är farbar 

- inga reguljära transportvägar eller där utdelning kan anses överflödig med tanke 

hur boende i otillgängliga områden normalt färdas. 

 Om undantag föreligger kan antal utdelningsdagar begränsas till minst en dag per vecka 

och avstånd till postlåda kan vara som högst tre km. 

 I dagsläget har 2 854 postmottagare längre än lagstadgat krav på 250 meter till sin 

postlåda och 468 hushåll har fem eller färre utdelningsdagar per vecka.  

 I samband med ny postlag och ett nyligen avslutat rättsfall på grund av ovanstående 

undantag, kommer antalet postmottagare som är berörda av undantag att förändras. I 

dagsläget finns emellertid ingen information om kommande koncessionskrav eller antal 

framtida berörda postmottagare. 

 Antal servicepunkter har minskat övertid. Generellt går utvecklingen mot fler postkontor 

i annan butik och minskat antal traditionella postkontor.  

 Post Norge genomför en kontinuerlig effektivisering i lantbrevbärarrutter och av 

brevlådors placering. Antal brevlådor har minskat över tid. 

 Det finns en möjlighet för personer med funktionsnedsättning att ansöka om att få post 

levererad till dörren.  

 Norge kommer inom snar framtid gå över till digitalt förstahandsval, där all 

myndighetspost kommer skickas till mottagare i digital form via en digital brevlåda.  
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6. Slutsatser 

Det som kan konstateras utifrån statistik över befolkningsutvecklingen i glest befolkade 

områden och sjunkande brevvolymer, är att de nordiska postföretag som ansvarar för 

samhällsomfattande posttjänst står inför stora utmaningar. Utmaningarna kan framför allt 

härledas till bland annat digitalisering av brev, sjunkande brevvolymer och därmed ökade 

kostnader för utdelning i glesbygd.  

Posten Norge är det enda av de nordiska postbolagen med ansvar för den samhällsomfattande 

posttjänsten som erhåller ersättning från staten för de merkostnader som uppstår på grund av 

servicekravet i hela landet. I Danmark och Finland finns det angivet i postlagen att staten ska 

ersätta postbolaget om kostnaderna för utdelning i glesbygd blir ”orimligt höga”. Att fastställa 

nivå för ”orimligt höga” kostnader är komplext. I Finland har det gjorts försök till att 

kvantifiera nivån för ”orimligt höga” kostnader för utdelning i glesbygd, men något beslut har 

ännu inte tagits i frågan.   

6.1. Minskad befolkning i glesbygd och mindre brevvolymer leder till 
utmaningar för postföretag som tillhandahåller den samhällsomfattande 
posttjänsten 

En generell slutsats utifrån denna undersökning är att det är en stor utmaning för postföretag 

att på lång sikt kunna erbjuda en samhällsomfattande postservice.  Svårtillgängliga områden 

och glesbygd har en minskande befolkning. I takt med att samhället digitaliseras allt mer, 

minskar också antal brevförsändelser. Digitalt förstahandsval är inom en snar framtid en 

realitet i flera av de nordiska länderna, varför det är förväntat med ytterligare minskning i 

antal brev. E-handeln ökar däremot och därför ökar också behovet av paketdistribution. 

Möjligen blir paketdistributionen med innovativa distributionsformer än mer betydelsefull för 

glesbygd än för tätort om servicepunkter försvinner. 

6.2. Postutdelning får vara av begränsad omfattning i svårtillgängliga områden  

I och med att krav på enhetlig service i hela landet inte kan uppfyllas fullt ut i glesbygd eller 

svårtillgängliga områden, finns i samtliga av de undersökta nordiska länderna undantag från 

befordringsplikten. I Norge och i Finland avser undantagen främst långa avstånd mellan 

boende på utdelningsrutter eller dåligt underhållna vägar. I Danmark finns ingen egentlig 

glesbygd, men ett antal mer svårtillgängliga öar utan reguljära färjeförbindelser eller broar. I 

Danmark styr undantagsregler mer om posten ska transporteras över vatten eller ej och att 

utdelningen därmed blir begränsad.  I de övriga länderna medför undantagen att posten kan 

delas ut mer sällan eller att mottagaren får färdas längre avstånd för att hämta posten. 

Föreskrifter reglerar hur långa avstånden från mottagarens bostad till postlåda får vara. I 

Finland och i Norge kan postutlämning på speciellt otillgängliga platser reduceras till en gång 

per vecka.  

6.3. Rättighet att få post levererad till dörren finns i samtliga länder, men inte 
alltid på svårtillgängliga platser 

I rapporten framkommer att nationerna lägger olika ansvar på den enskilda individen. Äldre 

personer och/eller personer med funktionsnedsättning har rätt att få post utdelad vid 

bostadsingången i Danmark och i Finland. I Norge finns delvis samma rättighet men 
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rättigheten gäller inte enbart på grund av ålder, utan personen i fråga måste alltid redovisa 

någon form av funktionsnedsättning. I Danmark har personer med särskilda behov inte rätt till 

denna service på svårtillgängliga öar. 

6.4. Effektiviseringar har gjorts i syfte att reducera postföretagens 
omkostnader för en enhetlig posttjänst i hela landet.  

Stödåtgärder för effektiviseringar och innovativa lösningar bör stödjas. Mot bakgrund av att 

samtliga postföretag som ansvarar för den samhällsomfattande posttjänsten möter nya 

utmaningar på grund av sjunkande brevvolymer, görs ett antal åtgärder för att effektivisera 

posttjänsten. Bland annat effektiviseras brevlådors placering och servicenäten organiseras om. 

Servicepunkterna ersätts alltmer av ombud eller av postkontor som inrättas i annan 

verksamhet eller butik. Vidare görs försök till effektivisering av utdelningsrutter och 

samordnad tömning av brevlådor. Finland har haft återkommande försöksverksamhet i 

glesbygd med inläsning av post till digital format. Försöken har ansetts vara lyckade, men 

förfarandet anses dock inte vara genomförbart på bredare basis, då det har visat sig vara 

relativt kostsamt och att det för nuvarande inte finns utrymme i gällande lagrum att utföra 

öppning och inläsning av post.  
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Bilaga: Jämförande tabeller 

Servicekraven: 

 

Undantag från befordringsplikten: 

 

* Undantaget om färre än tre hushåll per km har i och med ett domslut 2014 förklarats som ogiltigt. 

Villkoret kommer att ersättas eller helt tas bort ur koncessionen.  
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Regler för postlådors placering: 

 


