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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-10-20 

 

Närvarande: Justitieråden Johnny Herre, Erik Nymansson och  

Dag Mattsson. 

 

Ändringar i postlagen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 12 oktober 2017 har regeringen 

(Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till lag om ändring i postlagen (2010:1045). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet 

Pontus Söderström. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

3 kap. 1 § 

 

Den som har utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande 

posttjänsten ska enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 göra minst en 

insamling och minst en utdelning av postförsändelser varje arbetsdag 

och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller 

geografiska förhållanden som tillsynsmyndigheten bedömer utgör 

skäl för undantag.  
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Bestämmelsen talar bara om ”utdelning av postförsändelser”. I lagen 

anges inte hur utdelningen närmare ska gå till. Frågor av detta slag 

behandlas i dag i allmänna råd om postutdelning från tillsyns-

myndigheten Post- och telestyrelsen.   

 

I lagrådsremissen föreslås att det i paragrafens andra stycke tas in 

en delegationsbestämmelse enligt vilken regeringen, eller den 

myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om 

på vilket sätt kravet på utdelning av postförsändelser ska fullgöras. 

Av remissen framgår att tanken är att Post- och telestyrelsen i 

föreskrifter ska reglera sådant som nu tas upp i de allmänna råden. 

Det gäller bl.a. om utdelning ska ske i postlåda eller lådsamling, i 

brevinkast eller fastighetsbox eller på operatörens serviceställe.  

 

Enligt Lagrådets mening bör det tydligare framgå att delegations-

bestämmelsen gäller föreskrifter som avser utdelning av post-

försändelser enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 och som alltså riktar  

sig till den som har utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande 

posttjänsten.  

 

Andra punkten i andra stycket skulle kunna ges följande lydelse. 

 

2. på vilket sätt kravet i första stycket 1 på utdelning av postförsändelser 
ska fullgöras, och   

 

Vidare konstaterar Lagrådet att den aktuella paragrafen genomför 

artikel 3.3 i 1997 års EU-direktiv om posttjänster. Enligt artikelns 

andra strecksats ska post överlämnas vid bostaden eller, i fråga om 

juridisk person, hemvistet. I undantagsfall, under villkor som 

tillsynsmyndigheten bestämmer, får posten i stället överlämnas vid 

lämpliga anläggningar. I artikeln föreskrivs att varje undantag som 

beviljas av tillsynsmyndigheten enligt artikel 3.3 måste meddelas 

kommissionen och alla andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter. 
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Det står klart att meddelandeskyldigheten omfattar också undantag 

enligt andra strecksatsen (jfr den engelska lydelsen av direktivet). 

 

I den utsträckning en föreskrift som Post- och telestyrelsen meddelar 

med stöd av den föreslagna delegationsbestämmelsen innebär att 

posten överlämnas inte vid bostaden respektive hemvistet utan vid 

en anläggning, ska alltså kommissionen och andra medlemsstaters 

tillsynsmyndigheter meddelas.  

 

I 3 kap. 1 § tredje stycket, som inte föreslås förändrad i remissen, 

finns en meddelandeskyldighet av detta slag när det gäller undantag 

från det i lagen föreskrivna antalet insamlingar och utdelningar. 

Bestämmelsen omfattar inte undantag som görs från direktivets krav 

att posten ska överlämnas vid bostaden respektive hemvistet.  

 

Frågan får nu större betydelse eftersom sättet för utdelningen i 

fortsättningen ska regleras i föreskrifter och inte bara tas upp i 

allmänna råd. I den fortsatta beredningen bör övervägas hur 

meddelandeskyldigheten lämpligen ska regleras för detta fall. Ett sätt 

kan vara att ge denna meddelandeskyldighet – och även den i 3 kap. 

1 § tredje stycket – i förordning. 

 

3 kap. 5 § 

 

Kopplingen till första stycket blir tydligare om ”uppföljning” och 

”bevakning” i andra stycket sätts i bestämd form. 

 

 

 

 


