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Post- och telestyrelsen 
Postadress: Box 5398, 102 49 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Valhallavägen 117 A E-post: pts@pts.se 

Vår referens: 21-12420 

Beslut – avslut av tillsyn av Postnords 
hantering av stoppade försändelser till USA 

Part 

Postnord Group AB (Postnord), 556128-6559 

Saken 

Tillsyn enligt 4 kap. 13 § postlagen i fråga om hur Postnord har tillgodosett rimliga 

krav på postverksamhetens tillförlitlighet och säkerställt att brev når adressaten i 

enlighet med Postnords kunderbjudande; nu fråga om avslut. 

 

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar ärendet utan vidare åtgärd.  

Bakgrund 

Post- och telestyrelsen (PTS) fick i september 2021 kännedom om att vissa 

varuförsändelser som lämnats in för befordran till USA inte har kunnat levereras till 

adressaten på grund av att de inte märkts och tulldeklareras i enlighet med nya krav i 

USA:s lagstiftning, US Stop Act1. De försändelser som inte har kunnat returneras till 

avsändaren på grund av att de saknat uppgifter om avsändaren på utsidan av 

försändelsen har Postnord skickat till PTS Enhet för saknade brev. 

Begäran om yttrande 

Från det att PTS inledde tillsyn den 1 oktober 2021  har myndigheten ställt frågor till 

Postnord i tre skrivelser med anledning av de stoppade försändelserna adresserade 

till mottagare i USA. PTS har i huvudsak begärt Postnord att redogöra för om 

operatören har genomfört en riskanalys enligt tillståndsvillkoren då operatören fick 

kännedom om den kommande US Stop Act, vilka åtgärder Postnord har vidtagit 

utifrån riskanalysen och en uppskattning av hur många försändelser som inte har 

kunnat skickas vidare till adressater i USA. PTS har därutöver bett Postnord att 

                                                                                                              
                                                        
1 Synthetics Trafficking and Overdose Prevention Act. 

http://www.pts.se/
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inkomma med en jämförelse mellan antalet försändelser som stoppats under 

tidsperioden den 1 september till och med den 15 september 2021 och antalet 

försändelser som stoppas under tidsperioden den 17 november till och med den 1 

december 2021. Jämförelsen har PTS begärt för att kunna avgöra om Postnords 

vidtagna åtgärder har fått avsedd effekt. 

Postnords yttrande 

Postnord har i huvudsak anfört följande. Bakgrunden till den uppkomna situationen är 

de nya internationella och nationella regler om vilka uppgifter och vilken 

tulldokumentation som varuförsändelser ska märkas med för att befordras utanför 

EU. För att tillmötesgå dessa regler uppdaterade Postnord sina tjänstevillkor den 1 

januari 2021. Därefter har USA har meddelat att de från och med den 1 september 

2021 inte längre skulle komma att ta emot försändelser som inte uppfyllde kraven på 

märkning. Som en följd har Postnord inte kunnat befordra felmärkta försändelser till 

USA från det datumet.  

Initialt uppskattade Postnord att operatören var tvungen att stoppa cirka 150 

försändelser per dag till adressater i USA på grund av saknad tulldeklaration. Cirka 50 

av dessa har kunnat skickas tillbaka till avsändaren då avsändaradressen funnits 

angiven på försändelsen. Resterande cirka 100 försändelser har varit obeställbara 

och skickats till PTS. 

Postnord har vidtagit flera kommunikativa insatser utifrån operatörens upprättade 

riskanalys. Dels har operatören publicerat information om skärpta krav på märkning 

och tulldeklaration av varuförsändelser som ska befordras till USA på sin externa 

webbplats. På webbplatsen har operatören även informerat om att användarna kan 

använda sig av Postnords digitala verktyg ”Skicka direkt” för att kunna märka 

försändelserna på ett korrekt sätt. Postnord har vidare gått ut med information på 

andra webbplatser och på sociala medier om vikten av att märka försändelser på ett 

korrekt sätt. Information har också lagts ut på bildskärmar hos flera av Postnords 

ombud. Postnords kundtjänst har även lämnat uppdaterad information till de kunder 

som hör av sig med frågor. En betydande del av de av försändelserna som blivit 

obeställbara är DNA-kit som skickats via ett företag inom släktforskning. Efter kontakt 

mellan Postnord och det aktuella företaget har företaget tagit fram en ny process för 

hur dessa försändelser ska hanteras. 

Postnord har framfört att operatören på sikt helst ser att användarna nyttjar 

operatörens digitala tjänster när de skickar varuförsändelser utanför EU för att 

säkerställa att användarna fyller i rätt uppgifter för befordran. Detta krav är emellertid 

inte möjligt med tillståndsvillkorens nuvarande lydelse. 
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Postnord började utföra dagliga statistikuppföljningar den 25 oktober 2021. Postnord 

har därför ett bra underlag för att jämföra utvecklingen mellan perioden den 25 

oktober till och med den 8 november med den efterfrågade perioden den 17 

november till och med den 1 december 2021. Den av Postnord utförda jämförelsen 

visar att antalet stoppade försändelser adresserade till mottagare i USA som har 

returnerats till avsändaren har minskat med 10 procent och antalet försändelser som 

har blivit obeställbara och därmed skickats till PTS har minskat med 36 procent. Den 

största minskningen av dessa försändelser som skickats till PTS avser DNA-prover. 

Under samma perioder har det totala antalet skickade varuförsändelser till USA ökat 

med 40 procent. Hänsyn taget till den minskade andelen stoppade försändelser och 

volymökningen ger det sammantaget en minskning av stoppade försändelser till USA 

med cirka 50 procent. 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

PTS ska ha tillsyn över efterlevnaden av postlagen och av de föreskrifter och 

tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av lagen (4 kap. 13 § postlagen (2010: 

1045) och 2 § postförordningen (2010:1049)). 

Enligt 2.1 Postnords tillståndsvillkor (dnr. 19-13285) utfärdade av PTS ska operatören 

bland annat tillgodose rimliga krav på postverksamhetens tillförlitlighet och skydda 

avsändarnas och mottagarnas personliga integritet genom att till exempel säkerställa 

att brev kommer fram till adressaten inom den tid som angetts i Postnords 

kunderbjudande. Postnord ska ha dokumenterade och uppdaterade rutiner och 

processer för att implementera och upprätthålla kraven. Postnord ska vidare årligen 

och vid behov genomföra riskanalyser som utgår från etablerade standarder och 

metoder. 

Enligt tillståndsvillkoren 2.1 ska Postnord vidare vidta de åtgärder som bedöms 

lämpliga med hänsyn till riskbedömningen och kostnaden för åtgärderna. 

Åtgärdernas lämplighet ska följas upp årligen och vid behov. Postnord ska 

dokumentera riskanalyserna och bedömningen som lett fram till slutsatsen om vilka 

åtgärder som är lämpliga. Dokumentationen ska hållas uppdaterad. 

Post- och telestyrelsens bedömning 

PTS kan konstatera att det initialt har förekommit brister vad gäller tillförlitligheten i 

Postnords postverksamhet. Postnord har inte säkerställt att brev kommit fram till 

adressaten inom den tid som angetts i Postnords kunderbjudande genom att till 

exempel i tillräcklig utsträckning informera avsändarna om gällande regler kring 

märkning av försändelser som ska befordras till USA. Vissa varuförsändelser som har 
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lämnats in för befordran har som en följd inte varit tillräckligt märkta av avsändarna 

för att kunna skickats vidare till adressaten i USA. 

Utifrån underlagen Postnord har inkommit med bedömer PTS dock att Postnord 

därefter vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppfylla skyldigheten att tillgodose 

rimliga krav på postverksamhetens tillförlitlighet och säkerställt att brev når 

adressaten i enlighet med Postnords kunderbjudande. 

Den jämförelse Postnord har redovisat för PTS avseende antalet stoppade 

försändelser adresserade till mottagare i USA mellan den 25 oktober till och med den 

8 november 2021 i jämförelse med samma typ av stoppade försändelser den 17 

november till och med den 1 december 2021 visar att Postnords vidtagna åtgärder 

har fått avsedd effekt.  

Mot denna bakgrund ser PTS inte skäl att vidta någon ytterligare åtgärd inom ramen 

för detta tillsynsärende. Ärendet ska därför avslutas utan vidare åtgärd.  

 

Beslutet har fattats av enhetschefen Emma Maraschin efter föredragning av juristen 

Alexander Viksten. 

 

 

 

_____________________  
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