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Datum

Vår referens

2011-10-14

Dnr: 11-9665

Posten AB
105 00 Stockholm

Tillståndsvillkor för Posten AB (556128-6559)
Saken

Villkor enligt 2 kap. 4 § postlagen (2010:1045).
Post- och telestyrelsens avgörande

Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet ska med stöd av 2 kap. 4 §
postlagen förenas med de villkor som framgår av detta beslut.
Om Posten AB uppdrar åt annan att helt eller delvis tillhandahålla tjänster som
omfattas av tillståndet ska Posten AB se till att tjänsterna utförs i enlighet med
postlagen, postförordningen, föreskrifter som meddelats med stöd av postlagen
samt de tillståndsvillkor som framgår av detta beslut.
Bakgrund

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten) (2 kap. 2 § postlagen). Post- och telestyrelsen är tillståndsmyndighet enligt postlagen (2 § postförordningen (2010:1049). Tillstånd att
bedriva postverksamhet får förenas med villkor enligt vad som närmare anges i
2 kap. 4 § postlagen.
Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade den 13 mars 1997 (PTS dnr 97/4769)
att Posten AB får tillstånd att bedriva postverksamhet enligt 4 § postlagen
(1993:1684). Den 30 september 2010 utfärdade PTS tillståndsvillkor enligt 2
kap. 4 § postlagen (2010:1045) som gällde t. o. m. 30 september 2011 (Dnr 108418). Den 30 september 2011 utfärdade PTS interimistiska tillståndsvillkor
som upphör att gälla den 14 oktober 2011 (Dnr 11-9381). PTS utfärdar härmed
tillståndsvillkor som gäller från och med den 15 oktober 2011.

Kommunikationsmyndigheten PTS
Post- och telestyrelsen
Postadress:
Box 5398
102 49 Stockholm

Besöksadress:
Valhallavägen 117
www.pts.se

Telefon: 08-678 55 00
Telefax: 08-678 55 05
pts@pts.se
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TILLSTÅNDSVILLKOR
1. Tillhandahållande av den samhällsomfattande posttjänsten
1.1

Skyldighet att tillhandahålla den samhällsomfattande
posttjänsten

Posten AB ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten, vars
omfattning och tillämpning framgår av 3 kap. 1 och 2 §§ postlagen samt 6 §
postförordningen.
Skäl:
Enligt 2 kap. 4 § 2 postlagen får tillstånd att bedriva postverksamhet förenas med villkor för tillståndshavaren att tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten enligt 3 kap. 1 § och på visst sätt fullgöra vad som föreskrivs där och i 3 kap. 2 §.
PTS får för en eller flera tillståndshavare förena tillståndet att
bedriva postverksamhet med ovan nämnda villkor [(5 § postförordningen (SFS 2010:1049)].
PTS gör bedömningen att tillhandahållare av den samhällsomfattande tjänsten ska utses för att samtliga krav som ställs på
denna tjänst ska vara uppfyllda (se prop 2009/10:216 s 52 f).
Bedömningen har skett bl. a. mot bakgrund av att den begränsade
konkurrenssituationen som föreligger på den svenska
postmarknaden är bräcklig och därmed inte medger att PTS låter
bli att utse en tillhandahållare av den samhällsomfattande
posttjänsten.
PTS bedömning är vidare att det är Posten AB som ska tillhandahålla hela den samhällsomfattande posttjänsten för att säkerställa
kraven på kvalitet, rikstäckning, tillgänglighet, prissättning och
redovisning. I postlagen finns ett antal regler som endast träffar
en utsedd tillhandahållare. PTS anser att dessa regler måste
tillämpas på Posten AB för att ovan nämnda krav ska kunna
upprätthållas.
I regeringens proposition 2009/10:216 redovisas bland annat de
övergripande postpolitiska målen, vad som anses utgöra den
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samhällsomfattande posttjänsten och kraven på den servicenivå
som ska erbjudas för tjänsten.
PTS ser, i likhet med regeringen, inte att det finns några skäl till
att ändra omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten,
varför den nuvarande omfattningen ska kvarstå (jfr prop.
2009/10:216 s 45).
1.2

Insamling och utdelning

Posten AB ska se till att en insamling och en utdelning av postförsändelser upp
till 20 kg görs varje helgfri måndag till fredag. Som helgdagar räknas i detta
sammanhang också midsommar-, jul- och nyårsafton.
Expeditions- och inlämningsställena ska ligga så tätt att användarnas behov
beaktas.
Skäl:
Den samhällsomfattande tjänsten bör ha samma omfattning och
försäkra alla användare en tjänst av samma kvalitet som hittills.
Detta framgår av prop. 2009/10:216 s 42 ff.
Utgångspunkten är att servicenivån beträffande brevlådor och
serviceställen ska vara oförändrad, jämfört med föregående år,
med bibehållen tillgänglighet i hela riket. (Jfr Posten AB:s
rapporteringsskyldighet i punkten 4.2)
(4 kap. 2 § 2 och 3 kap. 1 § 1 och 2)
1.3

Befordringstider

Minst 85 procent av de brev som lämnats in för övernattbefordran före angiven
senaste inlämningstid och för vilka avsändaren betalat det pris som gäller för
övernattbefordran ska, genom Posten AB:s försorg, oavsett var i landet de har
lämnats in, ha delats ut inom landet påföljande arbetsdag.
Minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom tre arbetsdagar. För mätning
av befordringstid för enstaka försändelser ska den gemensamma europeiska
standarden EN 13850 (Posttjänster – Servicekvalitet – Mätning av
befordringstid för A-post)1 tillämpas.

1

Ansvarig för standarden är European Committee for Standardization (CEN)
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Skäl:
Villkoret syftar till att säkerställa att befordringstiden för brev
inom landet är anpassad till den basnivå som krävs för gränsöverskridande post enligt postdirektivet. PTS utgår vid bedömningen av villkorets uppfyllelse från att de metoder för mätning
av befordringstider som Posten AB tillämpar vid tidpunkten för
tillståndsvillkorens ikraftträdande är tillfyllest. Dessa metoder får
inte ändras utan PTS skriftliga medgivande.
(2 kap. 4 § 2 och 3 kap. 1 § 3 postlagen jämte 6 § postförordningen)
1.4

Priser

Posten AB ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten till priser
som är rimliga, öppna för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade.
Skäl:
Det ska finnas möjlighet för alla att ta emot postförsändelser
befordrade till rimliga priser enligt 1 kap. 2 § postlagen. Rimliga
priser innebär att priserna inte ska vara betungande.
I 2010 års postlag har kraven på att priserna ska vara öppna för
insyn och icke-diskriminerande införts i 3 kap. 2 §. Vad som avses
med detta framgår av prop. 2009/10:216 s 55 ff. Att prissättningen ska vara öppen för insyn innebär, enligt PTS uppfattning, bl. a. att de offentliga prislistorna ska omfatta samtliga
volymintervall som tillämpas av Posten AB och att samtliga
prestationsbaserade rabatter som erbjuds användare redovisas
öppet (se vidare nedan punkterna 1.5 och 1.6).
Med icke-diskriminerande prissättning avses bl. a. att priser och
andra villkor ska tillämpas lika i förhållande till olika avtalsparter,
såväl faktiska som möjliga sådana. Sådana avtalsparter kan
exempelvis vara företagskunder, förmedlare av post från olika
användare och andra postoperatörer. Rabatter och andra särskilda
villkor ska sålunda erbjudas samtliga användare på samma villkor.
Begreppet kostnadsorienterade priser definieras i samma
proposition s 58 ff. Enligt PTS uppfattning ska ”kostnadsorienterade priser” i 2010 års postlag uppfattas på samma sätt
som ”priser som grundar sig på kostnaderna” enligt 1993 års
postlag.
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Kopplat till kostnadsorienteringen finns även ett krav på att prissättningen ska främja ett effektivt tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänster (3 kap. 2 § postlagen).
För att PTS ska ha möjlighet att utöva en effektiv kontroll över
att regelverket rörande prissättning följs ska Posten AB visa vilka
kostnader priserna grundar sig på (3 kap. 2 § postlagen).
Principerna för kalkylering och redovisning framgår av p 6.1 - 6.3
i dessa tillståndsvillkor.
(2 kap. 4 § 2 och 4 kap. 2 § postlagen)
1.5

Öppenhet beträffande priser och andra villkor

Posten AB ska hålla de allmänna villkoren för de tjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten tillgängliga för allmänheten.
Priser och eventuella rabatter ska erbjudas alla som uppfyller villkoren för dessa
och villkoren i fråga ska vara allmänt tillgängliga.
En användare som efterfrågar prisuppgifter (med eller utan rabatter) har rätt att
på begäran få dessa uppgifter skriftligen. På samma sätt har en användare rätt
att på begäran få skriftligt avtal.
Skäl:
Enligt artikel 6 i postdirektivet2 ska medlemsstaterna vidta
åtgärder för att säkerställa att den eller de som tillhandahåller den
samhällsomfattande posttjänsten regelbundet ger kunderna tillräckligt utförlig och aktuell information om de samhällsomfattande tjänster som erbjuds, särskilt vad gäller allmänna
villkor för tillgång till dessa tjänster samt priser och nivån på
tjänsternas servicegrad och kvalitet. Denna information ska, enligt
PTS uppfattning, offentliggöras på lämpligt sätt och vara lätt
åtkomlig för kunderna (3 kap. 1§ 6 postlagen). Dessutom ska
principen om icke-diskriminering beaktas enligt 3 kap. 2 § postlagen.
Villkoret innebär bland annat att Postens offentliga prislistor ska
omfatta samtliga volymintervall som tillämpas av Posten AB.
2Europaparlamentets

och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för
utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på
tjänsterna, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG.
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Kravet på att användare, vilket i praktiken innebär Posten AB:s
avtalskunder, har rätt att få erbjudna priser och rabatter skriftligen
liksom skriftligt avtal kan ses som en självklarhet, men har för
tydlighetens skull angetts i tillståndsvillkoren.
(Se 2 kap. 4 § 2, 3 kap. 1 § 6 och 3 kap. 2 § postlagen.)
1.6

Rabatter och andra särskilda villkor m m

Posten AB ska öppet redovisa de principer som ligger till grund för
beräkningen av särskilda priser (om priserna avviker från den officiella prislistan) och prestationsbaserade rabatter. På samma sätt ska Posten AB även
öppet redovisa principerna för andra särskilda villkor som avviker från de
officiella villkoren/allmänna villkoren.
Posten AB ska sålunda öppet redovisa samtliga prestationsbaserade rabatter
som användarna kan komma i åtnjutande av med angivande av:


benämning på rabatten



maximal rabatt



vilka intervall som tillämpas för olika rabattsteg (förutsatt att sådana
tillämpas)

Eventuella tilläggsavgifter ska redovisas öppet på motsvarande sätt.
Informationen ska lämnas på Posten AB:s webbplats.
Om andra rabatter, än de som publicerats på Posten AB:s webbplats, erbjuds en
användare, ska detta rapporteras skriftligen till PTS senast den 5:e i följande
månad, med angivande av namn och organisationsnummer på användaren,
skälen för rabatten samt rabattens storlek.
Om en användare erbjuds särskilda villkor, som inte framgår av Posten AB:s
webbplats, ska dessa rapporteras till PTS, senast den 5:e i följande månad, med
angivande av namn och organisationsnummer på användaren.
Skäl:
Om Posten AB tillämpar särskilda priser och andra särskilda
villkor så ska dessa vara öppna för insyn och ickediskriminerande enligt 3 kap. 2 § tredje stycket postlagen. I prop.
2009/10:216 s 57 anges att alla användare ska ha rätt till sådana
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särskilda priser och särskilda villkor om de uppfyller förutsättningarna för desamma.
Det är därför nödvändigt att de principer som tillämpas för
priser, rabatter och övriga villkor, såväl som kombinationer av
dessa, redovisas öppet och tydligt för användarna. Parametrar
som kan tas in i bedömningen är exempelvis volym, grad av
försortering och inlämningstidpunkt. Andra parametrar kan också
komma ifråga, dock endast under förutsättning att de kan
motiveras mot bakgrund av den påverkan de kan ha på
kostnaderna. Skälet till att maximal rabatt ska anges är att
användarna då åtminstone kan göra en rimlighetsbedömning av
den rabatt som kan erhållas vid vissa givna omständigheter.
Anledningen till att de olika intervallen ska anges är att
användarna ska vara medvetna om att deras rabatt kan öka eller
minska vid en viss given punkt. Däremot behöver Posten AB inte
offentliggöra de exakta priserna i de olika rabattintervallen utan
det räcker, som tidigare angetts, att den maximala rabatten för det
högsta intervallet anges.
En användare som vill åberopa erbjudna rabatter får kontakta
Posten AB:s försäljningsorganisation för att träffa överenskommelse om rabatt/slutpris. I annat fall förmodas priserna i den
officiella prislistan gälla. Såsom framgår av punkten 1.5 har
användare rätt att på begäran få dessa uppgifter skriftligen (såväl
offert som avtal).
Grundprincipen är att samtliga rabatter och villkor ska erbjudas
samtliga användare på Posten AB:s webbplats. Det kan dock
finnas skäl att lämna rabatter (eller andra villkor) även i andra fall,
exempelvis vid vissa unika lösningar. För att denna möjlighet inte
ska kunna missbrukas ska varje sådant erbjudande, som innefattar
ett pris, rabatt eller särskilt villkor som inte framgår av Posten
AB:s webbplats, rapporteras till PTS per kalendermånad.
Särskilda villkor ska rapporteras i hela dess lydelse. Om villkoret
endast meddelats muntligen ska detta anges särskilt till myndigheten och med angivande av innebörden av villkoret. Den första
rapporteringen av rabatter respektive särskilda villkor, som inte
publicerats på Posten AB:s webbplats, ska ske senast den 5:e
november 2011 och omfatta de beslut som fattats fr o m den 15
oktober 2011.
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PTS kommer att hantera informationen i enlighet med vid var tid
gällande sekretessbestämmelser.
(2 kap. 4 § 2, 3 kap. 1 § postlagen och 3 kap. 2 § postlagen)
2. Tillförlitlighet
2.1

Integritet och säkerhet

Posten AB ska se till att:
a)
b)

c)

d)

adresserade försändelser hanteras så att de inte skadas genom yttre
påverkan under hanteringen eller av väder och vind
försändelserna hanteras med iakttagande av vedertagna utdelningsrutiner så att de inte i onödan exponeras för obehöriga eller lämnas
obevakade på sätt som innebär risker i integritetshänseende
skyddet för avsändarnas och mottagarnas integritet upprätthålls genom
att berörd personal har god kännedom dels om reglerna avseende
tystnadsplikt, dels om det integritetsskydd som brevhemligheten i 4
kap. 8 § brottsbalken tar sikte på och att
de lokaler där adresserade försändelser hanteras uppfyller rimliga krav
på säkerhet.

Skäl:
Villkoren innebär ett förtydligande av 2 kap. 6 § postlagen.
(2 kap. 4 § 1 postlagen)
3

Klagomålshantering

3.1

Offentliggörande av klagomål

Posten AB ska årligen offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och hur
klagomålen har behandlats. Ett kalenderårs uppgifter ska offentliggöras senast
den 30 april nästkommande år.
Skäl:
Att vissa uppgifter om klagomål ska offentliggöras framgår av 2
kap. 4 § 3.
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Klagomål ska dessutom enligt 4 kap. 12 § postlagen offentliggöras av den som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten.
Att uppgifterna ska offentliggöras betyder att de ska publiceras på
Posten AB:s webbplats, så att allmänheten enkelt kan ta del av
uppgifterna. Posten AB bör vid publiceringen uppge hur man har
definierat begreppet klagomål.
4. Informationsskyldighet
4.1

Rapportering av organisationsförändringar, ändrade villkor,
driftsstörningar m m

Posten AB ska utan dröjsmål underrätta PTS om:





alla väsentliga organisationsförändringar
planerade förändringar av tjänstevillkor och priser
allvarligare driftstörningar, exempelvis vid insamling, utdelning,
sortering och transport.
händelser såsom sabotage, stöld, brand, bedrägerier och liknande.
Skäl:
PTS har ett samlat ansvar inom postområdet och området för
elektronisk kommunikation3. Inom postområdet har myndigheten
regeringens uppdrag att:








3

främja att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst finns tillgänglig för alla enligt de mål som anges i
postlagen,
fortlöpande följa utvecklingen och bevaka att posttjänsten motsvarar samhällets behov,
främja en effektiv konkurrens,
övervaka prisutvecklingen,
pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt postlagen, samt
främja att postmarknaden fungerar effektivt ur såväl ett
konsument- som ur den regionala tillväxtpolitikens
perspektiv.

Förordning (2007:951) med instruktion för PTS
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För att PTS ska kunna fullgöra sitt uppdrag är det nödvändigt för
myndigheten att ha insyn i Posten AB:s strategiska dokument och
få kännedom om hur ledningen verkar för att realisera dessa
planer. Posten AB ska därför hålla PTS underrättad om verksamhetens organisation, innehåll och sådana enskilda omständigheter eller händelser som kan inverka på verksamhetens tillförlitlighet och kvalitet.
I PTS uppdrag att utöva tillsyn över postlagen ingår att övervaka
prissättningen och även tillämpningen av andra särskilda villkor.
För att kunna fullgöra sitt uppdrag behöver därför myndigheten
få information om planerade förändringar av tjänstevillkor och
priser utan dröjsmål.
(2 kap. 4§ 1 och 2, 2 kap. 6 § och 3 kap. 2 § postlagen)
4.2

Rapportering av serviceställen m m

Posten AB ska på begäran och vanligen en gång per år rapportera till PTS:




antal serviceställen
typ av serviceställe och
antal offentliga brevlådor

Posten AB ska i god tid till PTS redogöra för:




alla planerade indragningar av brevlådor och serviceställen
(expeditions- och inlämningsställen)
ange vilka alternativ som kommer att erbjudas de berörda användarna
samt
rapportera om övriga större förändringar av servicenätet

De alternativ som anvisas de berörda användarna ska utifrån en samlad
bedömning vara rimliga.
Skäl:
Den samhällsomfattande tjänsten bör ha samma omfattning och
försäkra alla användare en tjänst av samma kvalitet som hittills.
Detta framgår av prop. 2009/10:216 s 42 ff.
Expeditions- och inlämningsställena ska ligga så tätt att
användarnas behov beaktas enligt 3 kap. 1 § 2 postlagen.
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(2 kap. 4 § 2 och 3 kap. 1 § 2 postlagen)
4.3

Rapportering av undantag från ”5-dagarsregeln”

Posten AB ska årligen till PTS rapportera antalet hushåll som inte har femdagarsutdelning. De hushåll som frivilligt har avstått från femdagarsutdelning
ska dock inte ingå i rapporteringen.
Skäl:
Den samhällsomfattande tjänsten innebär bl.a. att en utdelning
ska göras varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan till
mottagarna. Särskilda omständigheter eller geografiska förhållanden kan föranleda tillståndsmyndigheten att bevilja undantag. För att värna kvaliteten i den samhällsomfattande tjänsten är
det viktigt att undantag beviljas restriktivt. Därför bör antalet
hushåll som saknar daglig service inte öka.
(2 kap. 4 § 2 och 3 kap. 1 § 1 postlagen)
5. Posttjänster för personer med funktionsnedsättning

Posten AB ska ta hänsyn till de behov personer med funktionsnedsättning kan
ha av särskilda posttjänster.
Posten AB ska lämna anbud med priser som är kostnadsorienterade för det fall
PTS gör en upphandling av posttjänster för personer med funktionsnedsättning.
Skäl:
Posten AB ska i verksamheten ta hänsyn till funktionshindrades
behov av särskilda posttjänster (2 kap. 4 § 4 postlagen).
Kravet omfattar dels utsträckt service utanför tätort, dels förmedling av blindskriftsförsändelser för synskadade samt posttjänster som är av särskild vikt för funktionshindrade personer.
Utsträckt postservice innebär att personer som p. g. a. ålder eller
funktionsnedsättning, och som normalt får sin post utdelad på
visst avstånd från bostaden, tillhandahålls postservice i direkt
anslutning till bostaden.
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Vad som avses med kostnadsorienterade priser framgår av 3 kap.
2 § postlagen och prop. 2009/10:216 s 59.
Ovan nämnda tjänster hanteras i särskild ordning via upphandlingsförfarande.
Tillståndsvillkoret säkerställer behovet av särskilda posttjänster
för personer med funktionsnedsättning genom att det i vart fall
kommer att finnas minst en anbudsgivare vid en eventuell upphandling samt förtydligar att denne inte kan ta ut överpriser för
de erbjudna tjänsterna.
Med funktionshindrande avses i sammanhanget även personer
över 80 år.
I lagkommentaren anges att 2 kap. 4 § motsvarar 5 b § 4 i 1993
års postlag. I förarbetena till denna postlag (prop. 1997/98:127 s.
38 f och 48) framgår de närmare skälen. Behovet av att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning posttjänster gör sig
fortfarande gällande.
6. Kalkylering och redovisning
6.1 Allmänt

Posten AB:s redovisning och kalkylering ska medge kontroll av att priserna för
de tjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten är rimliga, ickediskriminerande och kostnadsorienterade.
Med samhällsomfattande posttjänst avses i denna punkt 6 förmedling av brev
och andra adresserade försändelser som väger högst 20 kg.
Skäl:
Villkoret har ställts för att PTS ska kunna verifiera att Posten AB
uppfyller villkoren under p 1.4 som följer av artikel 12 i postdirektivet.
(2 kap. 4 § 2 och 4 kap. 2 § postlagen)
6.2 Kalkylsystemet

Posten AB ska redovisa kostnader och intäkter för varje enskild tjänst som
ingår i den samhällsomfattande posttjänsten i ett dokumenterat och transparent
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kalkylsystem baserat på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer
för kostnadsredovisning.
Kostnaderna och intäkterna ska kunna härledas från reviderat bokslut. Det ska
framgå vilka fördelningsnycklar som har använts och vilka belopp som därmed
fördelats till berörda tjänster. Självkostnaden ska således kunna beräknas för
varje enskild tjänst som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten.
Förändringar jämfört med föregående år ska också redovisas. Samtliga
omställnings-, utvecklings- och extraordinära poster ska redovisas tydligt.
Detsamma gäller samtliga koncernmässiga justeringar och andra förändringar.
För gemensamma funktioner avseende verksamhet i olika länder ska kostnadsfördelning och underliggande fördelningsprinciper mellan respektive lands
verksamhet redovisas tydligt.
I kalkylsystemet som avses ovan ska kostnaderna fördelas på var och en av
tjänsterna på följande sätt:
a) Kostnader som direkt kan hänföras till en bestämd tjänst ska hänföras till den
tjänsten.
b) Gemensamma kostnader, dvs. kostnader som inte direkt kan hänföras till en
bestämd tjänst, ska fördelas på följande sätt:
i) När det är möjligt, ska gemensamma kostnader fördelas utifrån en direkt
analys av vad som förorsakade dem.
ii) När en direkt analys inte är möjlig, ska gemensamma kostnadskategorier
fördelas utifrån en indirekt koppling till en annan kostnadskategori eller grupp
av kostnadskategorier som det är möjligt att direkt hänföra eller fördela; den
indirekta kopplingen ska grunda sig på jämförbara kostnadsstrukturer.
iii) När varken direkta eller indirekta åtgärder för att fördela kostnader står till
buds, ska kostnadskategorin fördelas utifrån en allmän fördelningsnyckel
uträknad från förhållandet mellan alla utgifter som direkt eller indirekt har
hänförts till eller fördelats dels på varje samhällsomfattande tjänst, dels på de
andra tjänsterna.
iiii) Gemensamma kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla både
samhällsomfattande tjänster och icke samhällsomfattande tjänster ska fördelas
på lämpligt sätt. Samma kostnadsdrivande faktorer ska tillämpas på både
samhällsomfattande tjänster och icke samhällsomfattande tjänster.
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Med transparent kalkylsystem avses även de förkalkyler som ligger till grund för
Posten AB:s prissättning. Posten AB ska kunna visa enligt vilka principer
tjänsternas prissättning har gjorts. Med enskild tjänst avses en tjänst som finns
angiven i de officiella prislistorna. Posten AB ska även kunna redogöra för den
interna prissättningen av sålda produktionsmoment inom koncernen.
Skäl:
Villkoret innebär ett förtydligande av principerna i artikel 14 i
postdirektivet och 3 kap. 2 § postlagen. (2 kap. 4 § postlagen)
(2 kap. 4 § 2 och 3 kap. 2 § postlagen)
6.3 Informationsskyldighet m. m.

Posten AB ska på begäran till PTS lämna ut dokumentation som följer de i
p 6.2 ovan angivna principerna för redovisning av kostnader, intäkter m.m.
Dessutom ska Posten AB, på det sätt som PTS begär, ge myndigheten tillgång
till underlag för framtagandet av samtliga data i kalkylsystemet. Om förändringar sker i kalkyl- och interna avräkningsprinciper eller dylikt är Posten
AB skyldig att årligen redovisa detta för PTS.
Posten AB ska årligen lämna ett reviderbart kalkylunderlag till PTS senast den
30 juni. Specifika produktkalkyler ska på PTS begäran tillhandahållas inom en
månad.
Skäl:
I PTS granskning ingår att bedöma tillförlitligheten i de data som
Posten AB:s kalkylsystem grundas på varför ovanstående
dokumentation är nödvändig för fullföljande av PTS uppdrag.
Den 30 juni är ett lämpligt slutdatum för när vissa av dessa
handlingar ska vara färdigställda för att PTS ska kunna fullfölja
sin årliga rapporteringsskyldighet till regeringen rörande bl. a. tillsynen av den samhällsomfattande posttjänsten samt uppföljning
av prismål och prisutveckling för övriga posttjänster.
PTS hanterar informationen i enlighet med vid var tid gällande
sekretessbestämmelser.
(2 kap. 4 § 2 och 3 kap. 2 § jfr 4 kap. 14 § postlagen)
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7. Totalförsvarskrav

Tillståndshavaren ska på beställning från PTS och mot kostnadsorienterad
ersättning utföra beredskapsåtgärder för totalförsvaret.
Skäl:
Se 2 kap. 4 § 5 postlagen.
8. Tillståndsvillkorens giltighetstid

Dessa tillståndsvillkor gäller t.o.m. den 30 september 2012, såvida annat inte
följer av punkten 9 nedan. Villkoren för tillståndet kan omprövas efter nämnda
tidpunkt.
Skäl:
Tillståndsvillkor ska enligt 2 kap. 5 § postlagen gälla för en
bestämd tid och får meddelas i samband med att tillstånd beviljas,
i samband med att giltighetstiden för tidigare meddelade villkor
löper ut eller när det annars finns särskilda skäl.
9. Förbehåll
9.1

Ändringar rörande kalkylering och redovisning

PTS förbehåller sig rätten att under villkorens giltighetstid meddela ändrade
villkor avseende kravet på kalkylering och redovisning i avsnitt 6.
Skäl:
Det är angeläget för PTS att snabbt kunna beakta erfarenheter
från myndighetens löpande granskning och genom en eventuell
anpassning av villkoren i denna del göra dessa så ändamålsenliga
som möjligt.
9.2

Ändringar på grund av ändring i lag m m

PTS förbehåller sig rätten att under villkorens giltighetstid meddela nya eller
ändrade villkor om PTS ges ett nytt bemyndigande att meddela tillståndsvillkor
genom en ändring i postlagen eller postförordningen eller om en ändring, enligt
PTS mening, är påkallat på grund av domstols beslut.
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Underrättelse om överklagande

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398,
102 49 Stockholm.
Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer.
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Brevet ska skrivas under.
PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.
PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för
prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt.
Om något är oklart kan ni vända er till PTS.
____________________
Beslutet har fattats av avdelningschefen Sten Selander. I ärendets slutliga
handläggning har även juristen Åsa Gustafsson deltagit.

Kommunikationsmyndigheten PTS
Post- och telestyrelsen

