
 

 

 

 

 

 

FRÅGEFORMULÄR TILL ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POSTVERKSAMHET 

Med ”företag” avses nedan även fysisk person som avser att bedriva postverksamhet i enskild firma. 

 

FÖRETAGET 

Företagets namn och organisationsnummer (personnummer): 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Ska verksamheten bedrivas i ett redan etablerat eller i ett nystartat företag? 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

VERKSAMHETEN 

Kommer postverksamhet, dvs förmedling av adresserade brev, att vara företagets enda 
verksamhet?………………………………......................................................................................... 

Om inte, vilken annan typ av verksamhet kommer företaget att bedriva? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Ange geografiskt utdelningsområde (en uppskattning räcker): 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Uppskattat antal utdelade brev per år: ………………………………………………... 

Vilken typ av postförsändelser ska befordras och till vilken typ av kunder kommer företaget att 
rikta sig (t.ex. företag, föreningar, privatpersoner)? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 

 

Kommer företaget att ge ut egna frimärken? ………………………………………………… 

Hur ska insamling ske? (t.ex. via egna brevlådor, upphämtning etc.) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

När/hur ofta kommer insamling att ske? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

När/hur ofta kommer utdelning att ske? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Hur kommer brev som inte är adresserade till det egna utdelningsområdet att hanteras? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Hur kommer tillfällig respektive definitiv eftersändning att hanteras? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Hur kommer brev att distribueras till Postnords postboxanläggningar, andra aktörers 
postboxanläggningar och till adressater med egna postnummer? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Hur kommer adressregister/fastighetsbok att hanteras/organiseras? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Kommer företaget att anlita någon underentreprenör för någon del av postverksamheten? (Om 
svaret är ja, vänligen ange för vilken del av verksamheten. Om underentreprenören innehar 
tillstånd att bedriva postverksamhet, v.g. uppge även dennes namn/firma.) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

LOKALER, UTRUSTNING OCH PERSONAL 

Beskriv i vilken typ av lokal verksamheten ska bedrivas och vilka säkerhetsanordningar som finns.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Vilken utrustning (till exempel bilar, cyklar, datorer och frankeringsmaskiner) kommer att nyttjas i 
verksamheten? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Kommer företaget att använda någon särskild logotype eller färg på kläder och utrustning som 
igenkänningstecken? Om ja, vänligen lämna en beskrivning. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Hur många personer förväntas vara sysselsatta i postverksamheten? 
……………………………… 

Är det någon av dessa personer som har tidigare erfarenhet av postverksamhet eller av 
företagande? Om ja, vänligen lämna en kort beskrivning av sådana erfarenheter. 

……………………………………………………………………………………………… 



 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Övrig information: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ort och datum:……………………………………………………………………………… 

Att ovanstående uppgifter är korrekta intygas av: 

 
………………………………………………………. 
 
(Namnunderskrift) 

 

………………………………………………………. 
 (Namnförtydligande) 

 

 

För myndighetens anteckningar: 

 

Kontroll är gjord hos: Kronofogdemyndigheten  ………/….….. ……. 

  Bolagsverket, näringsförbudsregistret ………/….….. ……..   


