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Mottagare
Post och telestyrelsen

Kopia till
Ärendeberedning Planering, 
Trafikverket
Webb- och projektstöd, Trafikverket
Diariet, Trafikverket

Svar PTS remiss 22-10152

Remiss gällande förslag till föreskrifter och allmänna råd om utdelning av 
post. Vad gäller utdelning av post till Trafikverket har vi inga synpunkter på 
innehållet i remissen. 

Vi har däremot synpunkter gällande ”Allmänt råd 5 §”

Avtalet mellan Trafikverket och PostNord

Normalt prövar väghållningsmyndigheten ansökan om åtgärder inom 
vägområdet enligt Väglagen 43§. Prövning föregås av erlagd ansökningsavgift. 
Ansökningsavgiftens storlek framgår av Vägförordningen och 
Avgiftsförordningen. 

Förutsättningarna för placering av enstaka postlådor och mindre 
lådsamlingar utmed allmänna statliga vägar är reglerade i ett avtal mellan 
PostNord och Trafikverket och innebär att dessa får sättas upp utmed allmän 
väg.

Lådsamlingar som inte omfattas av avtalet

Större lådsamlingar anses i vissa fall att inte omfattas av  avtalet och ska 
därför tillståndsprövas enligt 43§ Väglagen.

Anvisning av större lådsamlingar utmed allmän väg bör därför alltid ske efter 
dialog med den statliga väghållningsmyndigheten, för att bland annat reda ut 
om lådsamlingen är tillståndspliktig eller inte.

Av trafiksäkerhetsskäl får det inte etableras gjutna fundament, stagade 
anordningar eller andra oeftergivliga föremål inom vägområdet. Det är av stor 
vikt att dessa anordningar för posthantering utformas och placeras på ett 
trafiksäkert sätt. 

Med hänsyn till ansökningsförfarandet med betalning av ansökningsavgift 
men också med koppling till trafiksäker utformning och placering av 
etableringar ser Trafikverket det lämpligt att tillhandahållaren ansvarar för att 
sådant tillstånd finns innan platsen anvisas för postmottagarna.
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Det är en förutsättning med tidig dialog mellan lokal postchef och den statliga 
väghållningsmyndigheten. Helst ska ”allt” vara avklarat före den formella 
prövningen av  ansökan. Eftersom lokal chef har bemyndigande att anvisa 
plats, så ska ”den informella gemensamhetsföreningen” inte behöva riskera 
att få avslag från väghållningsmyndigheten på placering som anvisats av 
Tillhandahållaren.

För placering av stora lådsamlingar vid nyetablering av bostadsområden är 
det av särskild vikt att tillhandahållaren tar höjd i planeringen för placering av 
lådsamlingar av större omfattning i ett tidigt planeringsskede. 

Trafikverket föreslår nyetableringar på sekundärväg, vilket ger bättre 
förutsättningar för trafiksäkerheten, tillgängligheten och säkerheten för 
postmottagare .

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Karin Östman, PLkuv. Samråd 
har skett med Per Johansson och Christel Fridell PLnpna (Nationell 
planering), Martina Rydberg, UHväb (Underhåll), Pernilla Vinberg, HRfl.

I den slutliga handläggningen har David Goldberg, PLvsl deltagit. 

Med vänlig hälsning
Karin Östman
Verksamhetsstyrningschef, avdelning Kund och informationshantering

Karin.ostman@trafikverket.se
Direkt: 010-1242910
Mobil: 070-7245383

Trafikverket
Adress: Ärendemottagningen, Box 810, 7811 28 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1, Borlänge
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 
sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 
till digital offentlig service.
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