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Kommunikationsmyndigheten PTS 

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

Anvisningar till ansökan om tillstånd 

Dessa anvisningar är avsedda att underlätta för den som vill ansöka om tillstånd 
att bedriva postverksamhet. 

Tillståndsskyldighet 
Enligt 2 kap. 1 § postlagen (2010:1045) krävs det tillstånd för  att bedriva 
postverksamhet. Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som meddelar 
sådana tillstånd. I lagen beskrivs postverksamhet som "regelbunden insamling, 
sortering, transport och utdelning av brev mot betalning" (1 kap. 2 § postlagen). Konkret 
betyder det att postverksamhet endast är sådan verksamhet där befordringen 
sker med viss regelbundenhet d.v.s. att den i något avseende är tidtabellsbunden 
eller följer ett fastlagt utdelningsschema. Därigenom skiljer man 
postverksamhet från den verksamhet som t.ex. bud- och kurirfirmor bedriver. 

Med brev avses en adresserad försändelse som ligger i kuvert eller annat omslag 
och som väger högst 2 kg. Vykort och liknande jämställs med brev. PTS har 
rätt att förelägga den som utan tillstånd bedriver postverksamhet att upphöra 
med detta. 

Ansökan 
Ansökan om tillstånd skickas till PTS. Sökanden kan vara såväl en fysisk som 
en juridisk person, d.v.s. ett aktie-, handels- eller kommanditbolag eller en 
enskild firma eller filial till ett bolag registrerat i ett annat EU-land. För juridisk 
person skall kopia av aktuellt registreringsbevis bifogas och ansökan 
undertecknas av behörig(a) firmatecknare. Då en ansökan inkommer, tar PTS 
först ställning till om den verksamhet sökanden beskriver är att anse som 
postverksamhet i lagens mening. Om så är fallet påbörjas själva 
tillståndsprövningen. 
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Tillståndsprövning 
Tillstånd skall beviljas om sökanden kan antas komma att bedriva verksamheten 
i enlighet med postlagens krav. Kraven som ställs i 2 kap. 6 § postlagen innebär 
att verksamheten måste bedrivas på ett sådant sätt att skyddet för avsändares 
och mottagares personliga integritet upprätthålls. Lagen innehåller också 
bestämmelser om tystnadsplikt. 

Mot bakgrund av de uppgifter som lämnas i ansökan gör PTS en samlad 
bedömning av den sökandes förutsättningar att uppfylla postlagens krav. I PTS 
tillståndsprövning ingår också kontroll av sökanden hos Bolagsverket samt hos 
Kronofogdemyndigheten. 

Den som beviljas tillstånd att bedriva postverksamhet står under PTS tillsyn. 
PTS utfärdar tillståndsvillkor för samtliga postoperatörer. Villkoren anger 
närmare vilka krav som PTS ställer på operatören inte minst vad gäller 
tillförlitlighet. 

Postal infrastruktur 
Med postal infrastruktur avses bl.a. tillgången till postboxar, 
adressändringsuppgifter, portkoder m.m. Tillgång till dessa system är nödvändig 
för att postverksamheten skall kunna bedrivas med hög kvalitet. 

• Postboxar m.m. 
Postoperatörer kan teckna avtal med Posten AB om insortering i postboxar och 
för eftersändning av försändelser som skall distribueras utanför det egna 
utdelningsområdet. 
 
• Svensk Adressändring AB (SvAAB) 
Det är av stor vikt att alla postoperatörer har tillgång till aktuella adresser och 
kan utföra eftersändning och lagring av post på ett tillförlitligt sätt. Svensk 
Adressändring AB (SvAAB) tar emot postmottagarnas beställningar av 
eftersändning eller lagring av post och kvalitetskontrollerar de adressuppgifter 
som lämnas. Alla postoperatörer kan teckna avtal med SvAAB om tillgång till 
information för att hålla egna adressregister aktuella. En anslutningsavgift 
betalas till SvAAB men det överskott som därefter uppkommer fördelas mellan 
anslutna operatörer. Adressregistret kan föras antingen manuellt eller på data. 
 
• Portkoder 
Tillgång till eventuella portkoder får tillståndshavaren själv skaffa genom 
kontakt med respektive fastighetsägare. 
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Tillståndets giltighet 
Ett tillstånd omfattar inrikes brevbefordran i hela landet och gäller tillsvidare. 
Postoperatören är skyldig att underrätta PTS om alla väsentliga förändringar i 
verksamheten. 

Sanktionsmöjligheter 
Tillståndet får enligt 4 kap. 20 § postlagen återkallas bl.a. om tillståndshavaren 
inte följer vad som anges i lagen; föreskrifter eller de särskilda tillståndsvillkor 
som PTS utfärdar. Om det är tillräckligt får tillståndmyndigheten istället 
meddela varning. PTS kan även förelägga tillståndshavaren att följa postlagen, 
föreskrifter eller tillståndsvillkor samt förena föreläggandet med vite. 

Avgifter 
En tillståndshavare skall betala en årsavgift till PTS. Skyldigheten att betala 
årsavgift föreligger från det att ett tillstånd börjar gälla och beräknas på 
grundval av antalet förmedlade försändelser, dock alltid minst 3.600 kronor. 

Samtliga postbefordringsföretag omfattas vidare av reglerna för hantering av 
obeställbara brev där avsändaren inte är känd. Med obeställbara brev aves brev 
som av något skäl inte kan delas ut till mottagaren eller inte är tillräckligt 
frankerade. Avgiften för obeställbara brev regleras i särskild föreskrift. 

Ansökan skickas till Post- och telestyrelsen, box 5398, 102 49 Stockholm eller 
elektroniskt till pts@pts.se. Det går också bra att sända fax direkt till 
Postavdelningen, 08-678 55 07.  
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