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Post- och telestyrelsens föreskrifter om anmälan och 

lämnande av annan information rörande 

paketleveranstjänster; 

PTSFS 2020:XX 

Utkom från trycket 

den xx månad 2020 

beslutade den xx månad 2020. 

 

Post och telestyrelsen föreskriver följande med stöd av  

5 § förordningen (2019:190) med kompletterande bestämmelser till  

EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. 

 

Tillämpningsområde m.m. 

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om anmälan av 

paketleveranstjänster enligt 4 § lagen (2019:181) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

gränsöverskridande paketleveranstjänster och om lämnande av 

uppgifter enligt artiklarna 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2019 om 

gränsöverskridande paketleveranstjänster (EU-förordningen). 

Föreskrifterna gäller för tillhandahållare av paketleveranstjänster 

som är etablerade i Sverige. 

2 § Termerna paketleveranstjänster och tillhandahållare av 

paketleveranstjänster har i dessa föreskrifter samma betydelse som 

i EU-förordningen.  

Anmälan 

3 § En anmälan enligt 4 § lagen (2019:181) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande 

paketleveranstjänster ska vara skriftlig och innehålla följande 

uppgifter: 

 tillhandahållarens namn och organisationsnummer 

 tillhandahållarens postadress  

 om tillhandahållaren är etablerad i andra medlemsstater 

(EU/EES) än Sverige 

 antalet personer hos tillhandahållaren som under 

föregående kalenderår i genomsnitt var sysselsatta med 

paketleveranstjänster i Sverige   
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 anmälarens namn och kontaktuppgifter.  

4 § Tillhandahållare av paketleveranstjänster ska utan dröjsmål 

anmäla en ändring i följande uppgifter:  

 uppgifter enligt 3 § första och andra strecksatsen 

 uppgifter enligt 3 § tredje och fjärde strecksatsen, om 

denna ändring innebär att tillhandahållaren inte längre 

omfattas av skyldighet att lämna uppgifter enligt EU-

förordningen.  

5 § Anmälan enligt 3 och 4 §§ ska lämnas till Post- och 

telestyrelsen enligt det format som anges på myndighetens 

webbplats.  

Uppgifter om verksamheten 

6 § Tillhandahållare av paketleveranstjänster som omfattas av 

skyldigheten att lämna uppgifter enligt artikel 4.1– 4.3 i EU-

förordningen ska lämna dessa uppgifter till Post- och telestyrelsen i 

det formulär som har fastställts genom kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2018/1263 av den 20 september 

2018 om fastställande av formulär för inlämnande av information 

från tillhandahållare av paketleveranstjänster enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 och som 

tillhandahålls på myndighetens webbplats, i enlighet med vad som 

anges där. 

Prislista 

7 § Tillhandahållare av gränsöverskridande paketleveranstjänster 

som omfattas av skyldigheten att lämna prislista med taxor enligt 

artikel 5.1 i EU-förordningen ska lämna denna prislista till Post- 

och telestyrelsen enligt det format som anges på myndighetens 

webbplats. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2020. 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

 


