
   

      

      
   

    

               
          

          

   
        

            
            

           
              

             
          
       

   

               
             

              
            

          

2022-05-20 Beslut 1 

Vår referens: 21–10746, Datum: 20 maj 2022 

Beslut – avslut av tillsyn avseende 
villkorsförändring Postnords tjänst Varubrev 

Part 
Postnord Group AB (Postnord), 556128-6559 

Saken 
Tillsyn enligt 4 kap. 13 § postlagen (2010:1045) i fråga om Postnord genom tjänsten Varubrev 
bedriver postverksamhet som tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och upprätthåller 
skydd för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet; nu fråga om avslut. 

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

Bakgrund 
Postnord informerade PTS i augusti 2021 att Postnord planerade att ändra sina 
leveransvillkor för tjänsten Varubrev från den 1 november 2021. Enligt de nya 
leveransvillkoren överlåter Postnord åt avsändaren att inhämta mottagarens samtycke till att 
Varubrev som är för stora att rymmas i mottagarens postanordning istället kan delas ut 
genom att de hängs på postlådan eller läggs utanför mottagarens dörr. Tidigare hänvisades 
mottagaren att hämta dessa försändelser på operatörens ombud. Postnord aviserar 
mottagaren genom sms eller mejl när brevet avlämnats. 

Postnords yttrande och inställning 

Postnord har i ett yttrande till PTS uppgett att de nya leveransvillkoren för tjänsten Varubrev 
inte utgör något avsteg från hur Postnord delar ut andra postförsändelser. Enligt Postnord 
uppfyller bolaget samtliga krav som ställs på en postoperatör under hela den tid varubrevet 
är under befordran (intill utdelning skett). Postnord har inte genomfört någon särskild 
kvantitativ riskanalys inför implementeringen av de nya leveransvillkoren. Postnord hänvisar 

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 
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till tidigare erfarenheter av liknande leveranssätt som varken visat sig innebära någon ökad 
risk i fråga om tillförlitligheten eller att användarnas integritet äventyrats. Enligt Postnords 
bedömning är de nya leveransvillkoren för tjänsten Varubrev välavvägda för att skydda 
avsändarens och mottagarens integritet och samtidigt erbjuda Postnords kunder 
varuleveranser med snabb och smidig utdelning. 

Enligt Postnord är Varubrev en avtalstjänst som användarna kan välja att nyttja eller avstå 
från. Mottagaren väljer tjänsten på avsändarens webbsida varför Postnord anser att det 
åligger avsändaren att informera mottagaren om tjänstens alla villkor. De nya 
leveransvillkoren innebär att mottagaren genom avtalet med avsändaren samtycker till att 
Postnord delar ut varubrevet utanför mottagarens anläggning för postmottagande. Postnord 
anser sig ha slutfört sitt uppdrag när brevet delats ut och betraktar sig därefter fria från 
ansvar för både postförsändelsen och att skydda användarnas personliga integritet. 

Skäl 

Tillämpliga regler 

PTS ska ha tillsyn över efterlevnaden av postlagen och de föreskrifter och tillståndsvillkor som 
har meddelats med stöd av lagen (4 kap. 13 § postlagen (2010: 1045) och 2 § 
postförordningen (2010:1049)). 

Ett företag som ansökt och beviljats posttillstånd har genom sin ansökan förbundit sig att 
uppfylla alla skyldigheter i det postala regelverket. Av 2 kap. 6 § postlagen framgår att 
postverksamhet ska bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att 
skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls. 

PTS beslutade den 18 februari 2022 om nya tillståndsvillkor för Postnord (dnr 21–12544). 
Postnord är genom de nya villkoren alltjämt utsedda att tillhandahålla den 
samhällsomfattande posttjänsten. De nya tillståndsvillkoren överensstämmer helt med 
tillståndsvillkoren som var gällande den 1 november 2021 (dnr 19–13285), när Postnord 
ändrade leveransvillkoren för tjänsten Varubrev. 

Enligt Postnords tillståndsvillkor (dnr. 21–12544) ska operatören enligt 2.1 i tillståndsvillkoren 
bl.a. tillgodose rimliga krav på postverksamhetens tillförlitlighet och skydda avsändarnas och 
mottagarnas personliga integritet genom att säkerställa bland annat att: 

a) postverksamheten bedrivs utan avbrott, 

b) brev kommer fram till adressaten inom den tid som angetts i Postnords kunderbjudande, 
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och vind, 

integritetshänseende, 

integritetsskydd som brevhemligheten i 4 kap. 8 § brottsbalken tar sikte på, och 

dörr). Av de allmänna råden framgår vidare på s. 2 att postoperatören beträffande 

annat sätt. 

Post- och telestyrelsens bedömning 

effektiv, av god kvalitet och tillförlitlig. 

utanför mottagarens dörr. 

sätt. 

c) brev hanteras så att de inte skadas genom yttre påverkan under hanteringen eller av väder 

d) brev inte exponeras för obehöriga eller lämnas obevakade på sätt som innebär risker i 

e) berörd personal har god kännedom dels om reglerna avseende tystnadsplikt, dels om det 

f) de lokaler, fordon och andra platser där brev hanteras uppfyller rimliga krav på säkerhet 

Av PTS allmänna råd om utdelning (PTSFS 2008:6) framgår på s. 1 att ett avlämningsställe 
definieras som en plats för postmottagning såsom postlåda, fastighetsbox eller postinlägg (i 

postutdelning i tätort anses ha fullgjort sin skyldighet att dela ut post enligt postlagen om 
postmottagaren kan ge sitt samtycke till att försändelser som på grund av sin storlek inte kan 
avlämnas eller delas ut i postlåda, fastighetsbox eller i postinlägg istället kan avlämnas på 

Utifrån underlagen i tillsynsärendet är PTS bedömning att Postnords tjänst Varubrev 
tillgodoser kraven i 2 kap. 6 § postlagen på tillförlitlighet och skydd för avsändarnas och 
mottagarnas personliga integritet. En postoperatör har självständigt iklätt sig skyldigheterna 
att följa det postala regelverket genom att beviljas posttillstånd. I prop. 2009/10:216 s. 80 
med referenser till tidigare propositioner och äldre postlag anges att postverksamhet är en 
samhällsviktig funktion att upprätthålla ett orubbat förtroende för en posttjänst som är 

Det är avsändaren av ett Varubrev som ingått avtalet om leveransvillkor för tjänsten med 
Postnord. Av leveransvillkoren framgår att sådana brev som är för stora att rymmas i 
mottagarens postlåda istället kan delas ut genom att de hängs på postlådan eller läggs 

Enligt PTS allmänna råd om utdelning av post (PTSFS 2008:6) kan en postoperatör i fråga om 
postutdelning i tätort anses ha fullgjort sin skyldighet att dela ut post enligt postlagen om 
postmottagaren gett sitt samtycke till att försändelser som på grund av sin storlek inte kan 
avlämnas eller delas ut i postlåda, fastighetsbox eller i postinlägg istället avlämnas på annat 

PTS gör bedömningen att en mottagare genom att välja tjänsten Varubrev för leverans av en 
beställd vara får anses ha accepterat de allmänna leveransvillkor som gäller för tjänsten och 
därmed samtyckt till att den avlämnas i enlighet med de leveransvillkor som ingåtts mellan 
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postlagen. 

Ärendet ska därför avslutas utan vidare åtgärd. 

Pettersson. 

Post- och telestyrelsen 

avsändaren och Postnord. Om mottagaren har gjort ett aktivt val att få den beställda varan 
levererad i tätort med tjänsten Varubrev, kan försändelsen avlämnas på annat sätt än att 
delas ut i postlåda, fastighetsbox eller i postinlägg. Uppfyller tjänsten Varubrev ovan 
förutsättningar får Postnord vid avlämnandet av varan anses fullgjort sin skyldighet enligt 

PTS ser inte skäl att vidta någon ytterligare åtgärd inom ramen för detta tillsynsärende. 

Beslutet har fattats av enhetschefen Emma Maraschin efter föredragning av juristen Anna 

Sida 4 av 4


	__platina03_PlatinaFiles$_Active_9e_9e63e0f2-17c8-4faf-8d84-005cbe9f3513.docx
	Part
	Saken
	Post- och telestyrelsens avgörande
	Bakgrund
	Skäl
	Tillämpliga regler
	Post- och telestyrelsens bedömning



